
KULTURPLAN
2020 - 2023



INDEX

2

1. Inledning             4
 Kulturplanens roll i kultursamverkansmodellen         4
 Regionala förutsättningar           4 
 Kulturpolitiskt ställningstagande           5
 Kulturpolitiska utgångspunkter            5
 Övriga styrdokument            6    
   
2. Region Västerbottens kulturpolitiska mål        7
 Mål 1.  Den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik       8
 Mål 2.  Barn och unga är med och påverkar utvecklingen av kulturlivet     8
 Mål 3.  Kulturarv och kulturmiljöer är levande        9
 Mål 4.  Goda villkor för proffessionella kulturskapare ger ett utbud av hög kvalitet     9
 Mål 5. Kulturen spelar en avgörande roll för sammhället och regional utveckling   10
 Mål 6. Digitalisering inom kultur        10

3. Samverkansområden         11
 Former för samverkan         11
 Jämlikt och tillgängligt kulturliv        11
 Nationella minoriteter         12
 Kulturell infrastruktur och utbud        13
 Folkbildning          14
 Regionala kulturkonsulenter        15
 Barn och unga          16
 Kulturarv och kulturmiljö         17
 Professionella kulturskapare och konstnärligt skapande     17
 Kulturella och kreativa näringar        18
 Kultur och hälsa          18
 Internationellt arbete         18

4. Konst och kulturområden        20
 Proffessionell teaterverksamhet        20
 Västerbottensteatern AB         20
 Utvecklingsområden Västerbottensteatern AB      21
 Giron Sami Teather         21
 Uvecklingsområden fri teaterverkamhet       22
 Professionell musik- och dansverksamhet       22
 Norrlandsoperan         22
 Utvecklingsområden Norrlandsoperan       23
 Scenkonstöverskridandeverksamhet       24
 Riksteatern Västerbotten         24
 Utvecklingsområden Riksteaern Västerbotten      24
 Museiverkamhet          26
 Västerbottens museum AB        26
 Utvecklingsområden Västerbottens museum AB      27
 Skellefteå museum AB        28
 Utvecklingsområden Skellefteå museum AB      28
 Skogsmuseet i Lycksele AB        29
 Utvecklingsområden Skogsmuseet i Lycksele AB      29
 Kulturmiljö          31
 Kulturmiljöverksamheter         31
 Regional enskild arkivverksamhet        32
 Folkrörelsearkivet i Västerbotten        32
 Utvecklingsområden Folkrörelsearkivet i Västerbotten     32
 Företagsarkivet i Westerbotten        33
 Utvecklingsområden Företagsarkivet i Westerbotten      33
 Biblioteksverkamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet    34
 Regionbibliotek Västerbotten        34
 Utvecklingsområden Regionbibliotek Västerbotten      34
 Proffesionell bild- och formverksamhet       36
 Konstkonsulentverksamheten        36
 Utvecklingsområden Konstkonsulentverksamhet      37
 Museum Anna Nordlander        37
 Utvecklingsområden Museum Anna Nordlander      38
 Konstfrämjandet Västerbotten        38
 Västerbottens museum AB        38
 Verksamheten för offentlig konst        38
 Emma Ricklunds stiftelse         39
 Filmkulturell verksamhet         40
 Film i Västerbotten         40
 Utvecklingsområden Film i Västerbotten       40
 Hemslöjdsfrämjande verksamhet        42
 Västerbottens hemslöjdförening        42
 Utvecklingsområden  Västerbottens hemslöjdförening     43
 Nya och alternativa konst- och kulturformer      45
 Spelkultur          46
 
5. Uppförljning och utvärdering        46

6. Kulturverksamheter         47

7. Kommundialoger         49



Förord Sverigedemokraternas Kulturplan 2020-2023

Offentligt finansierad kultur ska inte söka att vara normbrytande eller provocerande, 
eftersom den är beslutad av en  majoritetsförsamling. Istället bör arbetet principiellt 
fokusera på att synliggöra och bevara våra kulturarv och kulturmiljöer.
Vi vill vara tydliga med att kultur är politiskt beslutad i stor omfattning, både genom 
samverkansavtalets ramar, genom kulturplanen och genom kommuners kulturpriori-
teringar.
Vi menar att bevarandet och synliggörandet av kulturarv och kulturmiljöer är av värde 
för att stärka nationella minoriteters nationella identitet. 
Vi menar att bevarandet och synliggörandet av kulturarv och kulturmiljöer är av värde 
för att stärka den svenska identiteten.
Att mångkultur kommit att prägla arbetet just att främja den svenska identiteten är i sig 
särskilt märkligt, och har en samhällssplittrande effekt.
En stor del av den kultur vi har idag driver en postmodernistisk/marxistisk agenda där 
intersektionella maktstrukturer ges företräde över agenter.
I vår budget har vi omfattande satsningar på sjukvård. Detta innebär att vi har omfat-
tande nerskärningar inom främst proffskultur,  vi har emellertid satsningar på kultur-
området som kommer en större del av befolkningen – och länet till del. 
Förändrginar som vi föreslår runtom kommuner och i regionen har vi också presente-
rat i vår kulturplan:

    Synliggöra och bevara kulturarv och kulturmiljöer
     Lyfta digitala möjligheter för professionella kulturutövare
     Kultur ska inte exkludera enskilda
    Skapa bättre förutsättningar för äldre att ta del av kultur, inte minst som samlingspunkt 
för samvaro.
    Särskilt stort fokus på verk som saknar levande upphovsman
    Möjligheter till utvecklad kulturverksamhet inom habilitering.
    Bevarande av bondska
    Uppmärksamma kommuner att de ger bidrag till fria kulturaktörer som bedriver exk-
kluderande verksamhet.
    Stärkt satsning på digital infrastruktur för medborgare.
    Minskat fokus på professionell kultur som finns tillgänglig för en absolut minoritet av 
länsinvånarna, innebär stora medel idag som skulle kunnat komma vården till gagn 
istället.
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Kulturplanens roll i kultursamverkansmodellen

Kulturplanen ska beskriva ambitionen för en hållbar 
och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbotten, där 
kulturpolitiska mål och utvecklingsområden präglas av 
vår gemensamma vision och ambition med samverkan 
som ledord.

Kulturplanen är ett styrdokument för regional kulturu-
tveckling och samverkan i Västerbottens län de kom-
mande fyra åren. Planen är både ett planeringsverktyg 
och ett underlag i dialogen om de statliga anslagen till 
de regionala kulturverksamheterna som inryms i kultur-
samverkansmodellen.

De fem övergripande regionala kulturpolitiska målen 
och insatsområdena har formulerats mot bakgrund av 
den nationella kulturpolitiken. De lyfter fram regionala 
behov och utmaningar som framkommit i samband 
med kommundialoger och övriga samrådsmöten, 
liksom i remissvaren till ny kulturplan, i ägardirektiv och 
bland de regionala kulturverksamheternas utvecklings-
områden.
Insatsområdena utgör den gemensamma riktningen 
som Region Västerbotten och de regionala kulturverk-
samheterna som erhåller anslag inom ramen för kultur-
samverkansmodellen ämnar styra mot och måluppfylla 
under perioden 2020–2023.

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 i Sverige. 
Syftet med modellen är dels att främja att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås, dels att ge ökade möjlig-
heter till regionala prioriteringar och variationer. Som ett 
underlag för statens bidragsgivning till regional kultur-
verksamhet ska en flerårig regional kulturplan utarbetas 
i samverkan med länets kommuner och i samråd med 
länets professionella kulturliv, civilsamhälle och folkrö-
relser. Regionen får därmed i enlighet med förordning-
en SFS 2010:2012 ansvaret att motta och fördela det 
statliga anslaget inom följande områden:

• Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
• Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete.
• Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet
• Professionell bild- och formverksamhet
• Regional enskild arkivverksamhet
• Filmkulturell verksamhet
• Främjande av hemslöjd

Regionen får även lämna statsbidrag till sådana verk-
samheter som avses i förordningen och som bedrivs i
form av länsöverskridande samarbeten om dessa 
uppfyller de krav på anknytning till regionens område. 
Regionen får även lämna statsbidrag till överskridande
samarbeten mellan olika konstområden.

Västerbottens län är Sveriges till ytan näst största regi-
on. Tolv av regionens femton kommuner har mindre än
10 000 invånare och 73 procent av regionens drygt 260
000 invånare bor i de två största kommunerna Umeå
och Skellefteå.  Sveriges tre – till befolkningen – minsta 
kommuner återfinns i Västerbotten, och inlandet är sär-
skilt sparsamt befolkat sett till de stora ytorna. Avstån-
den är stora, och scenerna är små. 

Västerbottens kulturliv har idag ett stort fokus på den 
professionella verksamheten, där en kustcentrering 
är särskilt graverande för befintligt kulturellt fokus. Vi 
kan bättre tillsammans. Precis som inledande stycke i 
avnittet tydliggör, så har vi ett stort behov av att kunna 
erbjuda våra kultursatsningar för hela länet. Vi förstår 
väl behovet av att kunna erbjuda en god kultur för hela 
länet, och inte minst värdet av att tydliggöra våra regio-
nala kultur.

Vi har ett stort behov av att kunna anpassa våra före-
ställningar och vårt kulturella utbud för att tillgängliggö-
ra den för hela länet.

Det är också viktigt att lyfta upp historiska verk, sagor, 
traditioner och dikter där levande upphovsman inte 
finns och där tillgängliggörande av kulturen innebär ett 
viktigt verktyg i att bevara vårt egna kulturarv.

Regionens kulturella infrastruktur utgörs av de
regionala kulturverksamheterna tillsammans med de
professionella kulturskaparna, kommunala kulturverk-
samheter, det fria kulturlivet och regionens folkrörelser, 
föreningsliv och folkbildning. Dynamiken i regionens 
kulturliv förutsätter att alla delar i denna infrastruktur 
ges möjlighet att utvecklas.

Umeå universitet har flera utbildningsprogram som rör
kultursektorn, till exempel Biblioteks- och informations-
vetenskap, Kulturanalysprogrammet och Manus-ut-
bildningen för film, tv och nya medier. HUMlab är en 
gränsöverskridande mötesplats på campus som fören-
ar humanistisk och teknisk forskning med konstnärligt 
skapande och forskning. Vid Sveriges lantbruksuniversi-
tet i Umeå bedrivs bland annat skoglig och skogshisto-
risk utbildning och forskning. Vid Konstnärliga campus i
Umeå samlas, vid sidan av Bildmuseet, Designhögsko-
lan, Konsthög-skolan, Arkitekthögskolan och HUMlab-X
kring den nya kreativa mötesplatsen Sliperiet. I Skellef-
teå finns program för dataspelsutveckling, scenografi
och attributmakeri. Tillsammans med Luleå tekniska
universitet, som bland annat ansvarar för skådespela-
roch musikutbildningar i Luleå respektive Piteå, finns
flera starka kopplingar mellan kultur, utbildning och
forskning i regionen.

Regionala förutsättningar

1. Inledning
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Kulturpolitiskt ställningstagande

Kulturpolitiken i Region Västerbotten bedrivs utifrån
principen om armlängds avstånd. Den politiska nivån
beslutar om mål, riktlinjer och ekonomiska ramar med-
an de konstnärliga och kvalitativa bedömningarna
överlåts till konstnärliga ledare och sakkunniga. Kul-
turens egenvärde och den konstnärliga friheten är 
vägledande och kulturen ska vara fri, dynamisk och 
ifrågasättande med ett mångfacetterat och kvalitativt 
kulturutbud. Samtidskonsten måste alltid få verka på 
egen fri grund utifrån sina egna specifika förutsättning-
ar och perspektiv.

nationella minoriteternas kulturaktörer. Kulturrådet för-
delar årligen utvecklingsbidrag till regionala kulturverk-
samheter. Syftet med bidraget är att bidra till att uppnå 
de nationella kulturpolitiskamålen samt att ge ökade 
möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. 
Kulturrådet ansvarar för fördelningen och uppföljningen 
av bidrag till regional kulturverksamhet genom Kultur-
samverkansmodellen. 
Myndigheten för kulturanalys är en myndighet som har
till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter 
av den nationella kulturpolitiken med utgångspunkt
i de kulturpolitiska målen. Myndigheten ska även bistå
regeringen med underlag och rekommendationer för
att utveckla den statliga kulturpolitiken. Genom den
statistik, utvärdering och analyssom Kulturanalys bistår
med får myndigheter, organisationer och enskilda
verksamheter ett bredare underlag för kulturutveckling
och insatser.
Länsstyrelsen har ett myndighetsansvar för kulturmiljö-
vården. De nationella målen för kulturmiljöarbetet
gäller sedan 1 januari 2014. Målen styr de statliga insat-
serna på kulturmiljöområdet, och även fungera vägle-
dande för den kommunala och regionala politiken.

Regional nivå
Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål 
är att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturut-
bud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter 
att skapa och utöva kultur, samt har likvärdiga förutsätt-
ningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet.
Under planperioden kommer Region Västerbotten ar-
beta utifrån fem mål för att uppnå det regionala över-
gripande kulturpolitiska målet.
• Den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik
• Barn och unga är med och påverkar utvecklingen av 
kulturlivet
• Kulturarv och kulturmiljöer är levande
• Goda villkor för professionella kulturskapare ger ett
utbud av hög kvalitet
• Kulturen spelar en avgörande roll för samhället och
regional utveckling
• Digitalisering inom Kultur

Region Västerbotten ska som regionalt organ främja
och utveckla kulturaktiviteter som bedrivs i kommuner-
na, av regionala kulturverksamheter och det fria kulturli-
vet. Region Västerbotten har i uppdrag att ansvara
för regional kulturverksamhet, inklusive regionala resur-
scentrum för biblioteksutveckling och film och rörlig
bild genom Regionbibliotek Västerbotten och Film i
Västerbotten. Region Västerbotten är delägare i fem
kulturbolag; Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum
AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Västerbottens museum
AB och Västerbottensteatern AB. I den regionala kultur-
verksamheten ingår också arkivverksamhet och regio-
nal kulturkonsulentverksamhet.

Kulturpolitiska utgångspunkter

Kulturpolitiken bedrivs utifrån ett trenivåstyre bestående 
av nationell, regional och kommunal nivå där varje
nivå ansvarar för sina respektive delar inom kulturpoliti-
ken. Kulturlänet Västerbotten kännetecknas av starka
kulturinstitutioner, drivande och engagerade kulturska-
pare, ett aktivt föreningsliv, en betydande samisk
kultur och en levande folkbildningstradition. Kulturella
värden, det vill säga estetiska, andliga, sociala, historis-
ka och symboliska värden, liksom mångfald, är viktiga 
för samhällsutvecklingen. Dessa värden är också
viktiga för individers personliga utveckling och bidrar
till goda förutsättningar för både hälsa, livsmiljö, regio-
nal tillväxt och demokratisk utveckling. Goda och
jämlika möjligheter att utveckla kreativitet och engage-
mang har många positiva effekter på samhället och
dess utveckling.

Nationell nivå
Enligt de nationella kulturpolitiska målen ska kulturen
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.nFör att uppnå 
dessa mål ska kulturpolitiken:
• främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning
och till att utveckla sina skapande förmågor
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används
och utvecklas
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 
kultur

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet 
som har till uppgift att verka för kulturens utveckling och 
tillgänglighet utifrån de nationella kulturpolitiska målen. 
Det sker genom fördelning och uppföljning av statliga 
bidrag men även genom att sprida information och 
kunskap. Kulturrådet ska verka för en konstnärligt och
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom bland annat 
scenkonst, litteratur och bibliotek, bild och form samt de
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kulturbolag; Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum
AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Västerbottens museum
AB och Västerbottensteatern AB. I den regionala kultur-
verksamheten ingår också arkivverksamhet och regio-
nal kulturkonsulentverksamhet.

Arbetet utförs genom ägande i bolag, verksamheter
och projekt i egen regi, bidrag till organisationer, medfi-
nansiering av projekt samt deltagande i nätverk och
processer. Arbetet sker i samverkan med aktörer i och
utanför regionen, både nationellt och internationellt.
Kulturutskottets uppgift är att vara beredningsorgan till
den regionala utvecklingsnämnden inom uppdraget att 
bedriva regional kulturverksamhet samt att verkställa av 
nämndens givna uppdrag inom verksamheten.

Länsstyrelsen Västerbotten är ansvarig myndighet för
det statliga kulturmiljöarbetet i länet. Arbetet består av
prövning, samråd, skydd, tillstånd, tillsyn och rådgivning
enligt kulturmiljölagstiftningen samt fördelningen av
statliga bidrag för vård, tillgängliggörande och utveck-
ling av värdefulla kulturmiljöer. Arbetet bedrivs i nära 
samarbete med bland annat regionens museer.

Kommunal nivå

De kommunala kulturverksamheterna i regionen är 
organiserade på olika sätt och majoriteten av kommu-
nerna i Västerbotten har politiskt antagna kommunala 
kulturplaner. Planerna formulerar en kommunal
kulturpolitisk inriktning och i vissa fall är de sammanlän-
kade med kommunernas biblioteks- eller fritidsplaner. 
Kommunerna ansvarar för lokal utveckling, verksam-
heter och projekt. Respektive kommun understödjer det 
lokala kulturlivet utifrån sina särskilda förutsättningar. 
Folkbildningens aktörer, föreningsliv, enskilda professio-
nella kulturskapare, kulturskolor samt
biblioteken skapar gemensamt det lokala kulturliv.
Biblioteken är den enda kulturverksamhet som är
lagstadgad och folkbibliotek finns i alla kommuner. Där
spelar de ofta en central roll som mötesplatser.

arbetar den regionala nivån för att olika avtal som MU-
avtal1 och regler som enprocentsregeln2 efterlevs såvä

som att strategier som exempelvis ”En strategi för lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck” efterföljs.

Regional utvecklingsstrategi

Regionalt utvecklingsarbete handlar om samverkan.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), ger den ge-
mensamma övergripande bilden och riktningen för hur
Västerbotten ska uppnå de mål man vill uppnå i framti-
den. RUS visar på regionens utmaningar och möjlighe-
ter att bli en hållbar plats att leva och utvecklas på.

Regionplan

Region Västerbotten arbetar för ett utvecklat och
mångsidigt kulturliv i Västerbottens län. Genom helhets-
syn, initiativtagande och strategisk medfinansiering ska
Region Västerbotten bidra till att stärka synliggörandet 
och bevarandet av vårt kulturarv och våra kulturmiljöer  
och tillgängliggöra kultur för hela länet.
utveckling av kulturverksamheter och kulturprojekt.

Biblioteksplan

Den regionala biblioteksplanen utgör ett komplement
till Västerbottens läns kulturplan och visar hur Region-
bibliotek Västerbotten ska uppfylla kraven i Biblioteksla-
gen (2013:801) 11§.
Regional biblioteksplan för Västerbottens län är ett 
måldokument för regionens regionala biblioteksverk-
samhet. Den är ett stöd för prioritering och planering av 
utvecklingsinsatser tillsammans med regionens kom-
munbibliotek, sjukhusbibliotek och Kultur i vården-verk-
samhet. Planen tydliggör bibliotekens betydelse och roll 
för demokrati, lärande, information samt kulturell och 
regional utveckling i Västerbottens län. 

Övriga styrdokument

Arbetet inom respektive politiska nivå styrs av lagar,
förordningar, strategier och planer. På en global nivå
påverkar agendor likt ”Agenda 2030” en hållbar utveck-
ling, och FN:s konvention om barns rättigheter
(barnkonventionen) har utvecklats från ett internationellt 
avtal till svensk lag, och där med stärkt barns rättigheter 
i Sverige. Utöver det styrs det kulturpolitiska arbetet av 
bland annat museilagen (2017:563) och bibliotekslagen 
(2013:801) och lagar som på olika sätt värnar
människors rätt att få vara den de är, exempelvis diskri-
mineringslagen (2008:567) och lagar som rör urfolket
samerna och övriga nationella minoriteter (2009:724,
SÖ 2002:2, SÖ 2002:3, prop 1976/77, bet
1976/77:KrU43, regeringsformen kap 1, 2§). Utöver det

Övriga styrdokument
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Kulturpolitiska mål. Regional kulturverksamhet styrs av 
fem övergripande mål. De är formulerade utifrån en 
vilja att erbjuda alla invånare ett brett kulturutbud av 
hög kvalitet. Regionen värnar också om allas rätt att få 
skapa och utöva kultur samt påverka, delta och med-
verka i samhällslivet.

Insatsområde utgör den politiska viljeriktningen som
Region Västerbotten identifierat för planperioden. 
Genom samverkan med de regionala kulturverksam-
heterna, kommunerna och samrådsparter ska Region 
Västerbotten verka för att uppnå de regionala kulturpo-
litiska mål. Insatsområdena hör till ett av de övergripan-
de målen och beskrivs i kapitel 2

Samverkansområde avser de områden som Region
Västerbotten tillsammans med samrådande och 
samverkande parter identifierat som särskilt angelägna 
att arbeta med och utveckla under planperioden. De 
gemensamma arbetsområdena beskrivs i kapitel 3.

Konst- och kulturområde beskriver främst de verksam-
heter som erhåller medel inom ramen för kultursamver-
kansmodellen i enlighet med förordningen
2010:2012. I kapitel 4 har respektive verksamhet be-
skrivit utvecklingsområden för planperioden. De avser 
verksamheternas utvecklingsambitioner och utgör en 
del av de gemensamma insatsområdena.

Nationella kulturpolitiska mål

Regionala kulturpolitiska mål

Uppföljning

Samverkansområde Konst- och KulturområdeInsatsområde
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Mål 1. Den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik

Region Västerbotten anser kulturen vara ett viktigt 
verktyg i sammanhållningsperspektiv, och menar att 
det är särskilt viktigt att alla – oavsett bostadsort eller 
bakgrund – får ta del av den.

För att kultur ska skattefinansieras krävs det att de skat-
temedel vi tar från skattebetalarna är tillräckligt viktiga 
kultursatsningar för att inte beakta medlen som slöseri.

Offentlig kultur är sällan banbrytande eller kontrover-
siell. Ej heller är det offentlig kulturs uppgift att vara, 
eftersom den finansieras av den rådande majoriteten, 
eller en hegemonisk struktur.

Den offentliga kulturen bör emellertid ha en förvaltande 
roll, där vi inom regional verksamhet främst bör ivra för 
materiell och immateriell kultur där fokus bör ligga på 
att synliggöra och tillgängliggöra vårt regionala arv för 
hela länet – Oavsett vart människor bor.

Insatsområden 2020-2023
För att uppnå målet avses att:

Tillgängliggöra och synliggöra vårt regionala kulturarv 
inom befintliga och nya strukturer.

Främja närhet och tillgänglighet till regional kulturverk-
samhet för regionens invånare oavsett bostadsort.

Genom samverkan synliggöra och utveckla regionen 
och norra Sveriges gemensamma kulturella tillgångar
Implementera metoder för utveckling av jämlikhetsar-
betet.

Stödja den digitala utvecklingen inom kulturområdet 
och öka den digitala kompetensen.

Tillgängliggöra, synliggöra och stödja nationella minori-
teters kulturer inom befintliga och nya strukturer.

Region Västerbotten vill främja ett varierat kulturutbud 
för barn och unga i hela regionen och kultur ska vara 
en självklar del av målgruppens vardag i såväl skola 
som på fritiden. Tillgång till kultur och eget skapande 
ger goda förutsättningar för barn och unga att utvecklas 
till självständiga, kritiskt tänkande och kreativa individer, 
i enlighet med barnkonventionen.

Möjligheterna för barn och unga att ta del av kultur 
varierar mellan kommunerna i regionen. Genom de 
satsningar Sverigedemokraterna framhåller i budget, 
såsom stärkt fokus på kultur för hela länet, främjas kul-
turtillgångarna för barn och unga i hela länet. Genom 
ett stärkt fokus på kommunala bibliotek i glesbygd-
skommuner erbjuder vi samtidigt en större utbud av 
böcker.

Insatsområden 2020-2023
För att uppnå målet avses att

Utjämna skillnader i fråga om tillgång till kultur för barn 
och unga – både vad gäller möjligheter till eget ska-
pande och möjligheter att ta del av kulturupplevelser.

Stärkande av kommunala bibliotek, och särskilt bokut-
bud.

Utveckla samverkan inom barn och ungkulturområdet 
för att stödja barn och ungas kulturutövande i regio-
nens kommuner.

Mål 2. Barn och unga är med och påverkar 
utvecklingen av kulturlivet
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Mål 3. Kulturarv och kulturmiljöer är levande

Region Västerbotten vill bidra till att regionens kultur-
miljöer och olika kulturarv bevaras och synliggörs. Här 
menar vi att offentligt finansierad kultur har ett särskilt 
stort värde.

Kulturarv och kulturmiljöer har betydelse när det gäller 
platser som människor väljer att vilja bo och verka i, att 
längta till eller att besöka.

De utgör också en viktig byggsten i vi människors iden-
titet. Hur man uppfattar sin egna roll i samhället. Det är 
särskilt angeläget att sörja för att synliggöra och bevara 
vårt kulturarv idag. Det handlar om att ge en tydlig bild 
om våra förfäders vedermödor, likväl som de särdrag 
som innebär svenskhet. 
Det handlar också om att kunna erbjuda ett tydligt alter-
nativ till utanförskap.

Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella 
uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna. Uttrycken 
kan vara historiska spår, objekt eller företeelser. Kultur-
arv kan också beskrivas som förutsättningar för eller 
resultatet av dynamiska samtal eller förhandlingar om 
samhällets utveckling. Kulturmiljön omfattar hela det av 
människor påverkade landskapet. Västerbottens län är 
landets näst största och sträcker sig från norska grän-
sen i väst till Bottenviken i öst.

Värnandet av regionens kulturmiljö och olika kulturarv 
är viktigt för kunskaperna om och förståelsen av vår ge-
mensamma historiska bakgrund. Det samiska kulturar-
vet är en ovärderlig tillgång i ett regionalt, nationellt och 
ett internationellt sammanhang.

Insatsområden 2020-2023
För att uppnå målet avses att 

bidra till att regionens kulturmiljöer är kända och an-
vänds som angelägna resurser.

Främja förutsättningar för att kulturmiljöarbetet har stöd 
och engagemang bland dem som bor och verkar i 
regionen.

Tillgängliggöra och synliggöra urfolket samerna och 
övriga nationella minoriteters kulturarv.

Verka för att regionens olika kulturarv kan brukas och 
utvecklas av en bred allmänhet genom ökad delaktig-
het.

Region Västerbotten vill bidra till att Västerbottens län är 
en attraktiv miljö för kulturskapare att bo och verka i, där
professionalitet och yrkeskunnande stimulerar till konst-
närlig förnyelse. 

Kulturskapare är med sin kompetens och kreativitet 
viktiga för kulturens och regionens utveckling och attrak-
tivitet.

Genom att ge plats för både bredd och spets i det 
kreativa skapandet ges förutsättningar för ett långsiktigt 
starkt kulturliv. En mångfald i utbud och uttryck bidrar till 
kvalitet och konstnärlig förnyelse. Konstens förmåga att 
skapa gemenskap, identitet och samhörighet ska kon-
sekvent betonas. Angeläget är att förbättra möjligheter 
till livslångt lärande och en vidgad arbetsmarknad som 
tar tillvara kulturskaparens intressen. Viktiga ingångar 
för att stödja professionella kulturskapare är att följa 
generella upphovsrättsliga frågor och beakta avtalsenli-
ga ersättningsregler.

Insatsområden 2020-2023

För att uppnå målet avses att bidra till ett varierat och 
tillgängligt kulturutbud i hela regionen som känneteck-
nas av konstnärlig kvalitet och förnyelse.

Genom interregional samverkan stärka norra Sveriges 
kulturskapare i ett nationellt och internationellt perspek-
tiv.

Underlätta för professionella kulturskapare att verka i 
regionen utveckla metoder för samråd mellan professi-
onella kulturskapare och andra aktörer

Mål 4. Goda villkor för professionella 
kulturskapare ger ett utbud av hög kvalitet
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Mål 5. Kulturen spelar en avgörande roll för 
samhället och regional utveckling

Region Västerbotten villsynliggöra kulturens betydelse 
för andra samhällsområden och stärka kulturens roll i 
en hållbar, demokratisk, och regional utveckling.

Eftersom offentligt finansierad kultur har en särskilt viktig 
roll i arbetet att bevara och synliggöra vårt kulturella 
arv, måste också kulturens roll som identitetsbärande 
tydliggöras och integreras med samhällets och regio-
nens utveckling.

Det är särskilt viktigt att lägga emfas på kulturens vikt i 
att stärka det sociala kapitalet.

Kulturens egenvärde är en grundförutsättning för den 
regionala kulturpolitiken men kultur har också en viktig 
roll inom andra politikområden.

Det finns många nya människor i Sverige, de behöver 
få en klar bild av vad svenskhet och Västerbottniskhet 
innebär för att kunna få ett klart alternativ till sin iden-
titetstillhörighet. Det måste finnas en klar kontrast till 
utanförskap.

Det är en central uppgift för Region Västerbotten att 
skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan kul-
tursektorn och andra samhällssektorer, såsom närings-
liv, samhällsplanering, besöksnäring, utbildning och 
hälsa. Detta för att kultur ska bli tillgänglig för fler och för 
att bevara de kulturarv och kulturmiljöer vi har idag.

Nya näringar som växer fram inom den kulturella sek-
torn förutsätter ett gemensamt ansvarstagande mellan 
kulturpolitik och näringslivspolitik. Ökad kunskap behövs 
också för att understödja kulturens hälsofrämjande 
effekter.

Insatsområden 2020-2023
För att uppnå målet avses att

Bidra till att höja kunskapen om kulturens betydelse och 
effekter för en hållbar utveckling.

Delta på den internationella arenan genom synlighet, 
nätverk och samarbeten.

Utveckla samverkan mellan kultur och andra samhälls-
områden.

Mål 6. Digitalisering inom kultur

Vi ser att mycket händer i den digitala arenan när det 
kommer till kultur.

Möjligheter att profilera sig själv är idag omfattande 
genom internet. 

Att lära sig arbeta med kultur i alla former har helt 
andra förutsättningar idag än vad det haft tidigare med 
instruktionsvideor och hjälpvideor för att dryfta sin konst.

Möjligheter att nätverka digitalt är omfattande idag, och 
kräver ofta inte att man möts fysiskt. Det innebär att när 
det kommer till proffskultur går mycket av detta att lösa 
genom internet.

Regionen ska ta fram dokumentation för hur man ar-
betar i dagens digitala miljöer. Vi menar att satsning på 
digital infrastruktur i form av kunskapsbank är viktig för 
att säkra framtida professionella kulturutövare.

Insatsområden 2020-2023
För att uppnå målet avses att

Sörj för en digital karta för de olika 

Nå kostnadseffektivitet och ekonomisk hållbarhet ge-
nom att underlätta digitala möten.

Fortsatt delta på den internationella arenan genom 
synlighet, nätverk och samarbeten digitalt.
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3. Samverkansområden

Former för samverkan

I Region Västerbotten är samverkan en viktig del i kultu-
rutvecklingen både på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Viktiga samverkansparter utgörs av
kommuner, civilsamhälle, folkbildning, forskning, de
regionala kulturverksamheterna och professionella 
kulturskapare. I detta kapitel har regionen tillsammans
med samrådande och samverkande parter identifierat
ett antal särskilt angelägna arbetsområden som bidrar
till att stärka kulturens roll i samhället.

Att fortsatt stimulera befintliga nätverk i regionen och
att främja nya former av samverkan är ett prioriterat
strategiskt arbete för Region Västerbotten. Det ingår i
vår gemensamma ambition att erbjuda ett regionalt
kulturutbud av hög kvalitet och likvärdiga möjligheter
att skapa och utöva kultur i hela länet.

Region Västerbotten är en viktig resurs för att samordna 
och förmedla kunskap, kontakter, kompetens,
mötesplatser och dialoger. Exempel på etablerade nät-
verk för samverkan i regionen är kulturchefsnätverket i
vilket kommunerna och regionen för dialog om det ge-
mensamma kulturstrategiska arbetet. Därutöver finns
Arkivnätverk Umeå, KMV – samrådsgrupp för kulturmil-
jövården mellan regionens museer och Länsstyrelsen
Västerbotten, Umeåregionens kulturarbetsgrupp,
Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD),
Norrscen, Musik i norr, Nätverket för filmaktörer i norra
norden, MOTILI (Musik och Teaterföreningar i Lapplands 
Inland), Riksteatern Norra, Teatercentrum Norra,
Folkbildning Västerbotten, Kulturskolenätverket i Väster-
botten (KNIV), Alla tiders Västerbotten, och Umeåregio-
nens bibliotekssamverkan, Minabibliotek samt V8-
biblioteken – biblioteken i Västerbottens inland. Ar-
rangörsnätverk som musik- och teaterföreningarna, 
studieförbunden och folkbiblioteken är viktiga aktörer i 
regionen.

På interregional nivå har de fyra nordligaste länen,
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland 
Härjedalen ett mångårigt samarbete med utgångs-
punkt i gemensamma utmaningar som att överbrygga
avstånd, utveckla starka, nationellt intressanta scener
och verksamheter samt förmedla ett kvalitativt utbud av 
kultur till medborgarna på jämlika villkor. Samarbetet 
syftar till att ytterligare stärka det professionella
kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra
Sverige. Genom stärkt samverkan blir kulturen i norr en
starkare nationell röst och ett utvecklat samarbete kan
ske genom formaliserade nätverk, erfarenhetssprid

ning, kompetensutveckling och resursoptimering. Frå-
gor som rör arrangörsutveckling, kulturella- och krea-
tiva näringar samt gemensam viljeriktning vad gäller 
urfolket samernas möjlighet att utveckla sin kultur är 
prioriterade samverkansområdena.
På statlig nivå för regionen löpande dialog med Statens
kulturråd avseende kulturplanen. Kulturrådet bjuder
även in till tematiska överläggningar kring aktuella frå-
gor. Regionens politiska företrädare har årlig dialog
med kulturdepartementet. I samarbete med Myndighe-
ten för kulturanalys deltar regionen också i nätverk
för uppföljning av kultursamverkansmodellen

Mål 1

Region Västerbotten anser att kulturen skall vara fri från 
åsiktsbildande strävanden. Detta gäller även slutsatser 
som dragits genom postmodernistisk eller ren marxis-
tisk lära. 

Det faller inte på den offentligt finansierade kulturen att 
sörja för samhällssplittrande satsningar såsom mång-
kultur eller särskild verksamhet för särskilda grupper.

Istället vill vi att kulturen ska vara tillgänglig för alla, där 
ingen offentligt finansierad kultur skall söka provocera 
eller angripa teser. Det blir inte rätt när majoriteten inom 
en eller flera politiska instanser bestämmer vad som 
bör anses vara ”provokativt”.

Att lyfta upp våra kulturarv och kulturmiljöer är något 
offentligt finansierad kultur med fördel kan sträva att 
göra. Detta utan att exkludera någon.

Region Västerbotten följer via kultursamverkansmodel-
len upp de regionala kulturverksamheternas arbete
med fokus på hur många man nått ut till i olika delar av 
länet.

Givetvis skall kulturell verksamhet följa rådande lag-
stiftning, exempelvis Diskrimineringslag och Lag om 
Nationella Minoriteter och Minoritetsspråk.

Jämlikt och tillgängligt kulturliv 

Mål 1
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Jämställdhet
Idag har kvinnor och män samma formella möjligheter 
genom lag. Här har region Västerbotten ingen önskan 
att sörja för samhällssplittring eller konfliktytor bortom 
vad lagen säger.

Hbtq
Region Västerbotten har skrivit en absurd bok rörande 
”En handbok i normkritik och hbtq - förhållningssätt 
inom regional kulturverksamhet”, vilken bör användas 
som exempel på hur man ogärna bör använda skatte-
medel på ett ansvarsfullt vis.
Vi har idag teatrar som aktivt driver dejting för särskil-
ta grupper, särskilt Lesbisk frukost, som drivs genom 
ögonblicksteatern och Lesbisk makt. Precis lika lite som 
de bör driva dejting för heterosexuella bör de heller inte 
använda skattemedel för att driva dejting för homosex-
uella. Vidare exkluderas människor baserat på sexuali-
tet, något vi vänder oss mot.

Ålder
Ingen ska diskrimineras utifrån sin ålder och olika ål-
dersgrupper har olika förutsättningar och behov.
Äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet 
och möjligheter till eget skapande. Det finns idag ett 
identifierat behov av mötesplatser, kulturella och sociala 
aktiviteter för äldre för att bryta ett demografiska utma-
ningar med en åldrande befolkning. Det är således 
angeläget att nå den målgruppen.
Vi ser det som angeläget att nå ut geografiskt i större 
omfattning än vad vi gör idag. Ett höjt fokus på hem-
bygdsföreningar, amatörteater och enkla åtgärder 
såsom körsång inom äldreomsorg är en förutsättning 
för att tillgängliggöra kulturen för äldre.

Funktionsnedsättning
Vi menar att en tillgänglighetsplan behövs för att kunna 
tydliggöra förutsättningar och sätta in skäliga rutiner 
för att inkludera de med funktionsnedsättning i större 
omfattning i all regional verksamhet. 
Kultur är en del som ska omfattas i tillgänglighetspla-
nen. Givetvis måste vi vara lyhörda till brukarorgani-
sationer, eftersom de ofta kan ta in synpunkter från 
målgruppen i stor omfattning.
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är
att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet
i samhället för personer med funktionsnedsättning.
De regionala kulturverksamheterna arbetar kontinuer-
ligt med digitala verktyg och andra metoder för att fler 
ska kunna ta del av kultur, däribland teckenspråks- och 
syntolkningar, textbaserade utställningar, lättlästa texter, 
texttolkning och audioguider. 

Åtgärder för enkelt avhjälpta hinder ska ske löpande 
och Region Västerbotten ska verka för att kulturen ska 
bli mer tillgänglighetsanpassad.

Etnisk och kulturell mångfald
Mångkultur är inte en rimlig väg framåt att bygga ett 
samhälle. 
Övriga partier har arbetat för mångkultur, vilket lett till 
splittringar i samhället, och ett otydliggörande av svensk 
och västerbottnisk identitet. 
Vi menar tvärtom att fokus bör ligga på att tydliggöra 
vår regionala kulturella mångfald, här är exempelvis de 
olika dialekterna inom den västerbottniska landsbygden 
något som vi måste arbeta starkt för att bevara.

Nationella minoriteter 

Mål 1, 3
De nationella minoriteterna i Sverige utgörs av judar,
romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer. Den
svenska minoritetspolitiken har som mål att ge skydd åt
de nationella minoriteterna och verka för att stärka de
nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och
hålla minoritetsspråken levande. Detta görs i enlighet
med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkon-
vention om skydd för nationella minoriteter (SÖ
2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- 
eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3) och den svenska 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724).
I Västerbotten är idag tio av femton kommuner förvalt-
ningskommuner för finska och samiska. 
I tider då nationella minoriteter försummats rätten att
bruka sin egen kultur eller tala sitt eget språk har det
muntliga berättandet varit ett viktigt verktyg för att föra
kunskaper, kulturer och seder vidare mellan genera-
tioner. Idag skyddas de nationella minoritetsspråken 
jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska av 
språklagen (2009:600). Lagen innefattar att det all-
männahar ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
de nationella minoritetsspråken. Urfolket samerna har 
även sina språkliga rättigheter skyddade i grundlagen. I 
bevarandet och utvecklingen av språket bidrar läs- och 
litteraturfrämjande insatser till att tillgängliggöra och 
synliggöra språket. Skolan och biblioteken spelar en vik-
tig roll som bärare och tillgängliggörare av litteratur för
barn och unga, som är en särskilt prioriterad målgrupp.
I arbetet med att synliggöra nationella minoriteters kul-
turer, berättelser, historia och det samtida intar konst
och kultur ofta en kunskapsbärande och kunskapshö-
jande funktion. Det finns idag flera upparbetade
samarbeten och samverkansformer mellan regionala
kulturverksamheter och nationella minoriteter i Väs-
terbotten. Region Västerbotten kommer fortsätta att 
synliggöra nationella minoriteters kultur och kulturarv 
genom att aktivt verka för frågorna i det övergripande 
kulturpolitiska utvecklingsarbetet. 
Ett arbete har påbörjats gällande etablering av samiska 
center genom en utvecklad samverkan mellan ett
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flertal aktörer. Dessa center kan bidra till att stärka den 
samiska identiteten genom möjlighet att ta del av den 
egna kulturen men också vara av betydelse för att på 
olika sätt höja samhällets kunskap om urfolket, både 
historiskt och samtida.
En befintlig struktur för att bedriva professionell scen-
konst med den samiska kulturen och identiteten som
grund är Giron Sámi Teáhter. En utvecklingsambition är
att Giron Sámi Teáhter ska erkännas som nationalscen.
Den samiska filmproduktionen i regionen har växt sig
stark och behöver fortsatt utvecklas. De samiska film-
skaparna har lyft samiska frågor i kortfilm och långfilm
som rönt stor nationell och internationell uppmärksam-
het. För fortsatt utveckling krävs möjligheter till finansie-
ring av tyngre produktion som långfilm, tv-drama
och dokumentär. Det är också av vikt att nationella ak-
törer som kulturdepartementet och Svenska filminstitutet 
engagerar sig i frågan.

Kulturell infrastruktur och utbud

Mål 1, 6
Region Västerbottens uppdrag är att främja tillgången
till ett stärkt kulturutbud samt ett brett urval av kultur-
arv och kulturmiljöer för regionens invånare, oavsett 
bostadsort.  De flesta regionala kulturverksamheter är 
lokaliserade i regionens större städer och tillgången till 
professionell kultur skiljer sig därför mellan kust, inland 
och fjäll.  Vi kommer arbeta framgent för att stärka 
utbudet i glesbygd och inland bland annat genom att 
kräva att västerbottensteatern anpassar sina föreställ-
ningar för mindre scener. Det handlar också om att 
informera kommuner om möjligheterna och kulturens 
värde i större omfattning än man idag gör. Detta inklu-
derar även medel för biblioteksverksamhet, likväl som 
utvecklade möjligheter att arbeta med musikverksam-
het för musikskolor där möjligheterna finns för körer att 
även sjunga för äldre inom äldreomsorg.
Vi ser även goda skäl att vidare lägga fokus på hem-
bygdsföreningar, också för att sörja för mötesfora för 
äldre. 
Som på övriga områden är ekonomisk hållbarhet av 
yttersta vikt. Vi menar att det finns stora digitala möjlig-
heter att tillvarata.
Folkbildningen har aktörer i alla kommuner och många 
gånger fungerar biblioteken runt om i regionen som 
centrala mötesplatser, plattformar och kulturarenor.

Arrangörsutveckling
Ett starkt producentled är direkt relaterat till ett starkt 
arrangörsled och folkrörelselänet Västerbotten har idag 
ett av landets livskraftigaste arrangörsnätverk med sjut-
ton arrangerande teater- och musikföreningar spridda 
över hela regionen. Nätverket förstärks av Riksteatern 
Norra som består av de Region Västerbottens uppdrag 
är att främja tillgången till ett stärkt kulturutbud samt ett 
brett urval av kulturarv och kulturmiljöer för regionens

invånare, oavsett bostadsort. 

De flesta regionala kulturverksamheter är lokaliserade 
i regionens större städer och tillgången till professionell 
kultur skiljer sig därför mellan kust, inland och fjäll. 
Vi kommer arbeta framgent för att stärka utbudet i 
glesbygd och inland bland annat genom att kräva att 
västerbottensteatern anpassar sina föreställningar för 
mindre scener.

Det handlar också om att informera kommuner om 
möjligheterna och kulturens värde i större omfattning 
än man idag gör. Detta inkluderar även medel för 
biblioteksverksamhet, likväl som utvecklade möjligheter 
att arbeta med musikverksamhet för musikskolor där 
möjligheterna finns för körer att även sjunga för äldre 
inom äldreomsorg.

Vi ser även goda skäl att vidare lägga fokus på hem-
bygdsföreningar, också för att sörja för mötesfora för 
äldre. Folkbildningen har aktörer i alla kommuner och 
många gånger fungerar biblioteken runt om i regionen 
som centrala mötesplatser, plattformar och kulturare-
nor.

Arrangörsutveckling
Ett starkt producentled är direkt relaterat till ett starkt 
arrangörsled och folkrörelselänet Västerbotten har idag 
ett av landets livskraftigaste arrangörsnätverk med sjut-
ton arrangerande teater- och musikföreningar spridda 
över hela regionen. Nätverket förstärks av Riksteatern 
Norra som består av de fyra norrlandslänens länste-
aterföreningar, ett antal arrangerade Folkets hus och 
parker, bygdegårdsföreningar med mer.

Studieförbundens roll som utförare av kulturarrange-
mang och samverkanspart ska också betonas.
För att människor ska ges samma möjligheter att ta 
del av kultur i hela regionen krävs samverkan mellan 
producent och arrangörsled, något som bland annat 
innebär att konserter, föreställningar, utställningar 
behöver anpassas till lokala förutsättningar. Det är en 
ekonomisk utmaning att turnera i regionen – både på 
grund av avstånden men också på grund av ett sviktan-
de besöksantal i regionens mindre kommuner varför ett 
utvecklat subvention- och distributionssystem.

En förutsättning för ett starkt arrangörsled i Västerbotten 
är att det finns en utvecklad samverkan mellan regiona-
la och kommunala aktörer, exempelvis regionala kultur-
verksamheter, lokala arrangörsföreningar, hembygds-
föreningar, folkbildning, professionella kulturskapare 
och kommunerna. Inomregionala nätverk för lokala 
arrangörsföreningar är ett annat framgångsrikt sätt att 
koordinera tillgången till ett kulturutbud av hög kvalitet 
på många och varierade platser i regionen. 
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Region Västerbotten ser behov av att förbättra samord-
ningen av arrangörsfrämjande insatser och utveckla en 
gemensam strategi för arrangörsutveckling regionalt 
och interregionalt. För att främja återväxt i arrangörs-
ledet behöver förutsättningar för det unga arrangör-
skapet bli bättre. Området kräver samverkan mellan 
kulturlivets olika aktörer på regional och kommunal 
nivå, där frågor om tillgång till befintliga strukturer och 
möjlighet att utveckla nya behöver diskuteras, identifie-
ras och utvecklas.

Digitalisering

Digitaliseringen har på kort tid ändrat grundförutsätt-
ningarna för hur vi organiserar våra liv och
samhällen. Vi lever i en brytningstid där
sammanlänkningen av den analoga och digitala värl-
den ställer krav på att samhället understödjer och ger
medborgarna möjlighet att tillförskaffa sig digital kom-
petens och en medie- och informationskunnighet (MIK). 
Digitaliseringens möjligheter och utmaningar påverkar 
hela kultursektorn. Digitalt skapande eller det analogt 
skapade som förmedlas via digitala kanaler förändrar 
marknad och roller. Konstområdena är i omvandling 
både vad gäller produktion, distribution och konsum-
tion. 

Digitaliseringen och sociala medier medför att vi
kommunicerar, uttrycker och hämtar information bland 
annat med hjälp av rörlig bild. Behovet av film- och 
mediekunnighet är större än tidigare.
Den digitala utvecklingen bidrar till att fler personer har 
möjlighet att ta del av kulturupplevelser och samhällsin-
formation där biblioteken är som ett nav i den digitala- 
och kulturella infrastrukturen. Människors
möjlighet till ett livslångt lärande genom digitala
verktyg och en snabb digital infrastruktur är en
demokratifråga. Inte minst i områden där närheten till 
de fysiskt demokratiska rummen, som folkbiblioteken, 
ligger långt ifrån människorna. Det handlar också om 
att kunna interagera och kommunicera, söka upplevel-
ser – och för många människor också en identitet – ge-
nom att finnas och fungera på internet. Digitaliseringen 
har också stor betydelse för den framväxande sektorn 
för kulturella och kreativa näringar (KKN) som ofta 
arbetar digitalt och globalt. Här representerar spelut-
vecklingsföretagen både en gränsöverskridande digital 
konstform och en växande bransch. Kännetecknande 
för hela sektorns olika konstområden är betydelsen av 
digitala affärs- och arbetsmodeller. 

Sammanfattningsvis är det angeläget att stärka för-
utsättningarna för digitalt utvecklingsarbete. För att 
utveckla samhället i en digital kontext finns behov av 
organisering som effektiviserar samhandling mellan 
statlig, regional och kommunal nivå.

Folkbildning
Mål 1, 5

Folkbildningen arbetar i skärningspunkten mellan det
professionella kulturlivet och amatörkultur, mellan ut-
bildning och bildning, mellan civilsamhälle och offentlig
sektor, mellan generationer, mellan kulturer och spelar
en viktig roll i det livslånga lärandet. Folkbildningens 
organisationer är närvarande i alla kommuner i Väster-
botten och folkhögskolorna och studieförbunden utgör
en viktig resurs genom sitt arbete med bildning och 
demokratiutveckling. Region Västerbotten äger två
folkhögskolor och ger årliga anslag till fem stiftelse- och
rörelseägda folkhögskolor i regionen och tio studieför-
bund.

Sverigedemokraterna vill tydliggöra att vi finner det 
olämpligt att ge medel till folkrörelseskolor med en 
politisk grund, exempelvis medlefors som drivs av 
Norrlands arbetares folkhögskola – som i alla avsikter 
och syften är att anse som en socialdemokratisk folk-
högskola. 

Folkbildning Västerbotten är en regional part och före-
trädare för folkbildningen med uppgift att öka och
bredda dialogen mellan folkbildningen och offentlig
sektor, samt andra samhällsbyggande aktörer. Folkbild-
ningen organiserar och finansierar stora delar av ama-
törkulturen i regionen. Med sin lokala förankring och
geografiska spridning når den en stor del av befolk-
ningen arbetar i skärningspunkten mellan det
professionella kulturlivet och amatörkultur, mellan ut-
bildning och bildning, mellan civilsamhälle och offentlig
sektor, mellan generationer, mellan kulturer och spelar
en viktig roll i det livslånga lärandet. Folkbildningens 
organisationer är närvarande i alla kommuner i Väster-
botten och folkhögskolorna och studieförbunden utgör
en viktig resurs genom sitt arbete med bildning och 
demokratiutveckling. Region Västerbotten äger två
folkhögskolor och ger årliga anslag till fem stiftelse- och
rörelseägda folkhögskolor i regionen och tio studieför-
bund.

Folkbildning Västerbotten är en regional part och före-
trädare för folkbildningen med uppgift att öka och
bredda dialogen mellan folkbildningen och offentlig
sektor, samt andra samhällsbyggande aktörer. Folkbild-
ningen organiserar och finansierar stora delar av ama-
törkulturen i regionen. Med sin lokala förankring och
geografiska spridning når den en stor del av befolk
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ningen. Några av folkhögskolorna har byggt upp kvalifi-
cerade produktionsmöjligheter för till exempel musik,
konst och teater. Folkhögskolornas integrationsfrämjan-
de arbete är ett exempel på område där ökad samver-
kan med andra aktörer i regionen kan utvecklas.
Studieförbunden verkar på olika sätt i kulturlivet, både
som utförare, samverkanspart och möjliggörare där 
tillgänglighet och delaktighet är viktiga grundvärden. Till
detta kommer det egna skapandet som till exempel
musik, drama, hantverk och dans som möjliggörs i stu-
diecirkelform eller annan folkbildning. Studieförbunden
erbjuder deltagare att engagera sig utan att ingå i en
traditionell föreningsstruktur men kunskapen som
kommer människor till del genom studieförbunden 
bidrar även till att främja återväxt inom föreningslivet.
Studieförbundens roll i relation till föryngring och åter-
växt inom arrangörsleden bör utvecklas.
Folkhögskolorna i regionen och studieförbundens regio-
nala organisationer ingår i överenskommelsen som
gemensamt tas fram av Folkbildning Västerbotten och
Region Västerbotten. Region Västerbotten och Folkbild-
ning Västerbotten ser ett behov av att tydliggöra
och stärka folkbildningens roll i det regionala utveck-
lingsarbetet. Det kommer bland annat manifesteras i
den överenskommelse som finns mellan parterna. Re-
gion Västerbotten ser också ett behov av att identifiera
och skapa former för samverkan mellan folkbildningens
aktörer och regionala kulturverksamheter.

Regionala kulturkonsulenter

Konstkonsulenterna arbetar främst med att stärka sam-
tidskultur. Vi anser inte att detta bör vara ett fokus för 
kulturverksamheten som regionen bedriver. I enlighet 
med vårt budgetförslag i Region Västerbotten yrkar vi 
på att samtliga Regionala kulturkonsulenter avskaffas.

Mål 1, 2, 4

Barn och Unga
Mål 2

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kulturpo-
litiken på statlig, regional och lokal nivå och rätten till 
kultur stadgas i FN:s konvention om barnets rättigheter.
Regionens kulturkonsulentverksamheter har ett gemen-
samt uppdrag att arbeta med och för målgruppen
barn och unga. Vi ser det som olämpligt att använda 
oss av kulturkonsulenter för att berätta för yngre vilken 
kultur som är relevant för dem – samt att detta går stick 
i stäv med tanken om fri åsiktsbildning samt idén att 
stärka barn och ungas förutsättningar att tänka kritiskt.

Samverkan mellan skolverksamhet och regional kultur-
verksamhet kan skapa förutsättningar för att kultur kan 
bli en del av ett livslångt lärande, genom att bidra till 

att fler barn och unga under skoltid får ta del av kultur 
i olika former och ges möjlighet att utveckla det egna 
skapandet.

Den geografiska utmaningen bidrar till begränsade 
möjligheter för elever att ta del av kulturskolor. Avstån-
den påverkar även möjligheten att rekrytera pedago-
ger. En gemensam strategi för kulturskolan i regionen, 
talangutveckling och ökat samarbete med de regionala 
kulturverksamheterna efterfrågas. Region Västerbotten 
vill samverka och söka regionala synergier kring utveck-
landet av kulturskoleverksamheten. 
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Kulturarv och kulturmiljö
Mål 3

Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella 
uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna och kul-
turmiljön omfattar hela det av människor påverkade 
landskapet.

Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum,
Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele, och Väster-
bottens läns hembygdsförbund har enats kring en
gemensam målbild för kulturmiljön och en strategisk 
inriktning för kulturmiljöarbetet i regionen. Överenskom-
melsen är gällande under perioden 2020-2023 och 
innebär samverkan kring ett flertal insatser och aktivite-
ter.

Avsikten är att gemensamt verka för att en mångfald av
kulturmiljöerna i Västerbottens län bevaras, skyddas,
vårdas, tillgängliggörs, används och utvecklas på 
ett sätt och i en omfattning så att de sammantaget 
återspeglar ett brett perspektiv på hela regionens 
kulturhistoriska utveckling – från fjäll till kust, från stad 
till glesbygd, från äldsta tid till nutid. Målsättningen är 
att regionens kulturmiljöer är kända, uppfattas och 
används som angelägna resurser samt att kulturmiljö-
arbetet har stöd och engagemang bland dem som bor 
och verkar i regionen.

Sverigedemokraterna vill lyfta ett särskilt fokusområde 
att även bevara de olika dialekterna i regionen. Bond-
skan är värd att bevara och den är något i riskområdet 
att gå förlorade.

Insatser behövs för utveckla och förnya kulturmiljöarbe-
tet, utjämna geografiska ojämlikheter med fokus på
kulturmiljöer i inlandet- och fjällområdet, synliggöra
kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen, lyfta
regionens besöksvärda kulturmiljöer inom turism och
besöksnäring samt genom forskning och kunskapsut-
byggnad främja kunskapsutveckling och förmedling.
Region Västerbotten samordnar arbetet med regional
turism och besöksverksamhet tillsammans med lokala
destinationsorganisationer och fördelar medel till den
regionala museiverksamhetens kulturmiljöarbete inom
kultursamverkansmodellen. Kommunerna ansvarar för
att tillgodose och skydda kulturmiljön inom fysisk plane-
ring, lovgivning och byggande i enlighet med plan- och
bygglagen samt miljöbalken. Svenska kyrkan ansvarar
genom Luleå stift för att fördela ekonomiska bidrag till
kyrkliga kulturmiljöeriregionen. Ett flertal av regionens
kulturmiljöer förvaltas även helt eller delvis av särskilda
stiftelser, byasammanslutningar eller intresseföreningar.
Det regionala kulturmiljöarbetet bedrivs i samverkan
mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens mu-
seum, Skellefte museum, Skogsmuseet i Lycksele, regio-
nensnens kommuner, Region Västerbotten, Svenska
kyrkan genom Luleå stift med i Västerbottens län ingåe

nde församlingar, Västerbottens läns hembygdsförbund 
med anslutna hembygdsföreningar, stiftelser och
intresseorganisationer med syfte att värna om kulturmil-
jöer, samebyar och -föreningar, arkiv och bibliotek,
utbildningsinstitutioner och studieförbund. Dessutom
bedrivet ett flertal företag och verksamhetsutövare,
branschorganisationer, fastighetsägare och enskilda
privatpersoner runt om i regionen ett direkt eller indirekt 
kulturmiljöfrämjande insatser. Region Västerbotten ser 
betydelse och behov av fortsatt samverkan
inom kulturmiljö och kulturarvsarbetet i regionen.

Professionella kulturskapare och
konstnärligt skapande Mål 4

Professionella kultur och konstskapare befinner sig på 
en alltmer global arbetsmarknad genom digitalisering-
en vilket radikalt minskar betydelsen av var de geogra-
fiskt verkar. Många satsningar som kulturskapare kan 
ta del av sker i projektform med bristande långsiktig 
planering och dagens ekonomiska stödstrukturer kräver 
ofta att fler parter är med och finansierar. I ett antal 
av regionens kommuner undersöks möjligheterna att 
införliva och utveckla residensverksamheter för yrkes-
verksamma. Platser som på olika sätt och utifrån sina 
respektive förutsättningar syftar till att underlätta för 
professionella kulturskapare att skapa och vara verk-
samma. Region Västerbotten vill skapa bättre förutsätt-
ningar för residensverksamhet genom utvecklad dialog
på nationell nivå.

Vi ser gärna utvecklat arbete mellan centrumbildning-
arna och habilitering, samt arbete att sörja för förutsätt-
ningar att kunna stärka forum för äldre målgrupper.

Genom centrumbildningarnas arbete med uppdrags-
förmedling, kompetensutveckling och rådgivning till
sina medlemmar utgör de en viktig del i infrastrukturen
för kulturskaparnas arbetsvillkor. Region Västerbotten
ser ett behov av att tydliggöra centrumbildningarnas
roll i relation till den regionala nivån för att gemensamt
verka för bättre förutsättningar och villkor för kulturska-
pare.

För att lyfta kulturens betydelse för samhällsutveckling-
en och samtidigt verka för att stärka de professionella 
kulturskaparnas möjligheter att vara yrkesverksamma 
i regionen har Region Västerbotten en viktig uppgift 
att kontinuerligt synliggöra lokala kulturskapare och 
samtidigt hålla samtalet om konstens och kulturens 
betydelse levande. 
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Kulturella och kreativa näringar
Mål 5

Kulturella och kreativa näringar (KKN) verkar som 
hybrider mellan två politikområden, kulturpolitiken och 
näringslivspolitiken, och innefattar ett företagande som
grundas i en konstnärlig profession. Individuellt skapan-
de och kreativitet ger värden för både näringsliv, kultur 
och för samhället i stort. Genom ett tydligt strukturarbete 
kring affärslogik och värdekedjor ska Västerbottens 
idébärare ges bästa förutsättningar att verka, utveckla 
företag och nå ut på internationella marknader.
Merparten av de kulturella och kreativa näringsidkarna
i regionen är enmansföretag, men även större verk-
samheter finns inom exempelvis förlagsbranschen, 
media, design och spelutveckling. Spelkulturen är en 
växande kulturform där utövarna har stor kunskap om 
teknik och digitalt berättande men också språk, historia 
och platser. Spelföreningar är idag viktiga kulturaktörer i
regionen och samverkan mellan dessa och andra kul-
turverksamheter kan utvecklas ytterligare.
Genom digitaliseringens och internationaliserandet av 
kulturella näringar har nya tydliga vägar lyfts ut för le-
jonparten av de Kulturella och Kreativa näringarna. Det 
sagt har fokus skiftat häftigt genom digitaliseringen.
Det fokus vi ser som särskilt angeläget är stärkt möj-
lighet att kommunicera ut de Kulturella och kreativa 
näringar som härrör till Regionen.
Västerbottens kulturella och kreativa företag har poten-
tial att exportera och internationaliseras mer men stöd 
behövs för att minska avståndet mellan initialt företags-
främjande och stöd för exempelvis produktutveckling 
och internationalisering.
I samband med att aktörer uppmärksammas interna-
tionellt och når framgång får det positiva effekter för 
framtida Kulturella och kreativa näringsetableringar.
Region Västerbotten avser att under perioden fastställa
en arbetsmodell samt genomföra en gemensam 
handlingsplan inom området kulturella och kreativa 
näringar. Handlingsplanen baseras på ett gemensamt 
ansvarstagande mellan regionen och kommunerna i 
Västerbotten.

Kultur och hälsa 
Mål 5

Forskning visar på ett tydligt samband mellan kultur och
hälsa. 
Arbetet med kultur och hälsa omfattar insatser där 
konstnärliga uttryck och upplevelser används vilka 
bidrar till att främja hälsa och uppfylla delar av folkhäl-
sopolitiska mål. Genom konst och kultur skapas även 
stimulerande miljöer som betyder mycket för människor 
i samhället. Region Västerbotten anser att det är ange-
läget att främja ökad kunskap inom området kultur och 
hälsa samt stärka strukturer för att uppnå utveckling 
inom området.

Kultur i vården
Regionbibliotek Västerbotten bedriver idag Kultur i vår-
den-verksamhet på Norrlands universitetssjukhus,
Lycksele och Skellefteå lasarett. Verksamheten erbjuder 
biblioteksverksamhet, galleriverksamhet (Galleri
Alva) samt programverksamhet. Arbetet med Kultur i
vården är en tvärsektoriell verksamhet som berör kultur-
sektor, hälso- och sjukvård, folkhälsa samt utbildnings-
sektor. Samverkan sker med kulturkonsulenter,
kulturinstitutioner, kommuner, folkbildning och många
andra kulturaktörer. Arbete sker även i samarbete med
sjukvården, dess vårdavdelningar, lekterapi och sjuk-
husskola, konst och miljö med flera. Ett brett samarbete 
innebär ett mångfasetterat kunskapsutbyte som
främjar hållbarhet och tillgängliggör ett varierat kultu-
rutbud med kvalitet och konstnärlig förnyelse. Program-
verksamheten som presenteras genom konstnärliga 
uttryck främjar en god upplevd hälsa, kreativitet och
konstnärlig kvalitet. Deltagande i regionala och natio-
nella nätverk främjar ett variationsrikt utbyte gällande
såväl kompentensutveckling som samverkan. Verksam-
hetens målgrupp är patienter, anhöriga, närstående
och personal på regionens sjukhus. Avsikten är att
främja allas rätt till kultur och nå ut till en målgrupp som
befinner sig på sjukhus. Vi slår ihop Regionbiblioteken 
med kultur i vården, där vi också ser behov av att effek-
tivisera till förmån för vården.
Kultur i vården avser att stärka samverkan med enheter
och verksamheter som är knuta till vården. Verksam-
heten vill utveckla möjligheter för kulturaktörer att ingå
i kultur i vården och främja kunskapsutbyten på regio-
nal och nationell nivå. Att synliggöra samisk och övriga 
nationella minoriteters litteratur och kultur samt
stödja barn och ungas rätt till kulturupplevelser under
sjukhusvistelse ingår också i utvecklingsarbetet.

Internationellt arbete
Mål 5

Internationellt arbete sker inom ramen för de regionala
kulturverksamheterna, vilket bidrar till ett dynamiskt
kulturliv, konstnärlig förnyelse, nya samarbetsformer,
kulturellt utbyte såväl som synliggörandet av Västerbot-
ten och dess professionella kulturskapare.

Internationella samarbeten sker i hela regionen och i
flertalet kommuner. Region Västerbotten deltar i olika
nätverk, organisationer och samarbeten, bland annat i
Assembly of European Regions (AER), i syfte att tillsam-
mans med andra regioner i Europa kunna enas om och
framföra gemensamma ställningstaganden i viktiga 
frågor och skapa förutsättningar för samverkansprojekt.
Region Västerbotten är medlemmar i det Europeiska
kulturnätverket LIKE, som gemensamt verkar för att
stärka kulturens roll i Europa.
Regionens geografiska läge innebär goda möjligheter
till kulturellt utbyte och samverkan med finska och
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norska partners i Kvarkenområdet, i Sápmi, vänlänet
Karelska republiken och Barentsområdet. Joint Working
Group on Culture (JWGC) är en arbetsgrupp för kultur-
samverkan där regionala och nationella myndighetsfö-
reträdare från alla Barentsregioner i norra Sverige,
Norge, Finland och Ryssland deltar. Ett ökat kulturellt
utbyte och samverkan i Europa mellan såväl professio-

-nella kulturskapare som de regionala kulturinstitutio-
nerna är viktigt. Både som ett medel för ökade kontakter
och förståelse mellan folken men också som ett led i att
främja konstnärlig förnyelse och utveckling.
Region Västerbotten och dess kommuner ska fortsatt
närvara på den internationella arenan och främja förut-
sättningarna för internationella samarbeten.
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4. KONST OCH KULTUROMRÅDEN

Västerbottensteatern AB

Västerbottensteatern har varit regionens länsteater
sedan 1980 och har ett regionalt uppdrag att turnera i
hela regionen. Som regional kulturinstitution vill Väster-
bottensteatern vara nära regioninvånarna och besöker 
under året regionens samtliga 15 kommuner
med sina produktioner. Västerbottensteaterns vision
är att vara stadens stolthet och regionens kvartersteater 
och en välkomnande, engagerande, inkluderande
och modig teater som självklar aktör i den regionala
kultursfären. Västerbottensteatern vill genom scenkonst, 
underhållning, berättande, pedagogik och socialt en-
gagemang bidra till att Västerbotten är en attraktiv plats 
att leva och bo på. Som turnerande länsteater

I kapitlet beskrivs de regionala kulturverksamheterna 
tillsammans med en kort allmän beskrivning av den 
kulturella infrastrukturen inom respektive konstområde. 
Det är sju konstområden som omfattas av det statliga 
anslaget inom ramen för kultursamverkansmodellen; 
professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
regional museiverksamhet, konst- och kulturfrämjande 
verksamhet, 

regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verk-
samhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet. För varje 
verksamhetsområde finns angivet hur områdena ska 
utvecklas under perioden 2020-2023 i form av utveck-
lingsmål. Utvecklingsmålen återfinns både i löptext och 
som punktlista under respektive konst- och kulturområ-
de.

Professionell teaterverksamhet

I samhället är teatern en spegel för vår samtid. Teater-
rummet ger plats för människor att skapa och ta del av
en mångfald berättelser. Teatern är genom sitt konst-
närliga uttryck och sin spegling av samhället en viktig
röst i det demokratiska samtalet.
Västerbottens teater- och scenkonstliv är djupt rotat i
den västerbottniska traditionen med ett stort folkrörelse-
baserat arrangörsled av musik- och teaterföreningar
i alla regionens kommuner. I regionen finns Västerbot-
tensteatern AB, som har sin bas i Skellefteå, samt
ett flertal fria teatrar – Dockteatern Månstjärnan, Profil-
teatern, Skuggteatern och Ögonblicksteatern. I regionen 
finns också ett antal enskilda aktörer och företagare 
inom scenkonstområdet samt riksteaterkonsulenter. 
Västerbottens berättartradition har på olika
sätt förvaltats i regionens scenkonstliv, senast genom
Västerbottenteaterns nyaste avdelning, Nordiskt Berät-
tarcentrum. Regionens teatrar har en omfattande
turnéverksamhet, både inom Västerbottens län och i
andra delar av Sverige.

samarbetar Västerbottensteatern med regionens tea-
terföreningar och regionala länsinstitutioner, exempelvis 
den gemensamma satsningen ”Årets kulturkommun” 
som görs tillsammans med Norrlandsoperan och
Västerbottens museum, samt den egna arrangörshel-
gen som Västerbottensteatern samordnar tillsammans
med Riksteatern Västerbotten. En helg där regionens
arrangörer uppmärksammas för det arbete de gjort 
under året och deltagarna ges utbildning i marknadsfö-
ring och sociala medier.

Västerbottenteaterns verksamhet består av sex avdel-
ningar teknik, marknad, administration, UngHästen,
Nordiskt Berättarcentrum och Teateravdelningen. De
tre sistnämnda är publika avdelningar och Väster-
bottensteatern arbetar utifrån fyra fokusområden i sin 
verksamhet: Berättarteater, medborgarteater, digital 
utveckling och publikutveckling.

Västerbottensteatern avser att fortsätta arbeta med
att främja allas möjligheter till kulturupplevelser och
att fortsatt främja ett regionalt berättande, inte minst
ur ett kulturarvsperspektiv. Detta görs bland annat ge-
nom Västerbottensteaterns arbete med att stärka tvär-
kulturella samarbeten och en fortsatt utveckling kring
verksamhetens spetskompetenser: Det pedagogiska
teaterarbetet med regionens unga, det regionala och
nordiska berättandet samt den nya riktningen teater-
avdelningen just nu utforskar inom musikteatergenren. 
Under 2020 firar Västerbottensteatern 40 år som
länsteater och Unghästen 20 år. Västerbottensteatern
kommer att husera i Skellefteås nya kulturhus från och
med 2021.
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Utvecklingsområden Västerbottensteatern AB

Utveckla föreställningar i musikteatergenren
Teateravdelningen står redo att ta ett nytt steg i utveck-
landet av Västerbottensteatern genom att skapa
föreställningar i musikteatergenren. I en region präglad 
av ett starkt musikintresse, med flera
framgångsrika popartister och en rikedom av körer, 
inkluderar nu Västerbottensteatern denna sceniska
konstform i sin repertoar. Inom genren finns spännande 
samarbeten att hitta såväl i Västerbotten. 
Detta är ett viktigt steg för att sörja för en utvecklad sam-
verkan även med mindre kommuner – i enlighet med 
vårt mål att sörja för verksamhet i hela länet. 

Inleda ett framtida samarbete med Kommunal om-
sorg och kommunal musikskola
UngHästen strävar efter att regionens unga ska bli
sedda, hörda och lyssnade på. Detta görs genom att
använda teater som ett pedagogiskt verktyg där det all-
tid ingår eftersamtal med experter, men man ser också
behovet av att skapa en större mer sammanhängande
struktur mellan skola, kultur och fritidsverksamheter.
Att erbjuda unga än mer konkreta verktyg i en kulturell
kontext. Det är vår förhoppning att UngHästen ska kun-
na bidra till att stärka kulturplattformar – inte minst för 
äldre – genom samarbete med kommunal omsorg och 
kommunal musikskola.

Skapa en Artist In Residence inom Berättande
Nordiskt Berättarcentrum (NBC) arbetar också för att
man på avdelningen ska kunna hysa en Artist In Resi-
ence (AIR). Att skapa ett residensprogram för berättan-
de skulle bli en unik spetskompetens för NBC och
Västerbotten. En berättare skulle då få möjligheten att
bo och verka i Skellefteå, utforska det egna skapandet
i en ny kontext, skapa ett nytt sceniskt berättarverk,
berätta om och delge erfarenheter av det projektet
och visa upp sin nya berättarföreställning för en allmän-
het.

Stärkta inventarier för mindre scener
Teaterverksamheten bör ha sitt fokusområde inom de 
mindre regionala scenerna. För att utveckla förutsätt-
ningarna att bedriva verksamhet på mindre orter, vilket 
utgör den absoluta majoriteten av Västerbottens yta, 
likväl kommuner, måste vi anpassa inventarier för att ha 
rätt verktyg.

Arbeta för att omforma Norrscen
Norrscen är ettsamarbetsforum mellan Västerbottenste 
-atern, Norrbottensteatern i Luleå, Estrad Norr –
Jämtlands länsmusik och teater i Östersund,Giron Sámi
Teáhter i Kiruna samt Teater Västernorrland i Sundsvall.
Vi vill att Norrscen ska arbeta mer med mindre aktörer, 
något som innebär att mindre resurser skall läggas på 
proffskultur, och mer resurser på lokal kultur.

Samarbete sker kring kompetensutveckling, turnéer
och gästspe.. Inom Norrscen har de senaste åren, med 
stöd av Kulturrådet och projektmedel från respektive 
region/landsting, drivits ett gemensamt utvecklingspro-
jekt gällande turnéstöd för turnéer utanför den egna 
regionen enligt samma principer som gäller för musik-
teater och dans genom Norrlands Nätverk för Musikte-
ater och Dans, NMD. Utvecklingsarbetet har fallit väl ut 
och det finns en gemensam ambition mellan länen att 
permanenta detta stödsystem under kommande år. Det 
skulle innebära att kulturutbudet i Västerbottens län blir 
större och rikare. Vi föreslår inte att Norrscen ska kunna 
erbjuda bussar inom
det egna upptagningsområdet, likt NMD. Istället bör 
fokus vara främst att stärka de mindre teaterscenerna 
erfarenhet, kunskap och rutiner. I mån aktörer utanför 
regionen begär medverkan eller hela föreställningar av 
Västerbottensteatern, skall förutsättningarna finnas för 
Västerbottensteatern att medverka såvida de ekono-
miska ersättningarna motsvarar kostnaden för verk-
samhet utanför regionen.

Giron Sámi Teáhter

Giron Sámi Teáhter är en turnerande institutionsteater 
med huvudsäte i Kiruna samt verksamhet för
ungdomar i Tärnaby. 1992 fick teatern sina första statli-
ga anslag som distribueras via Sametinget. Övrig
finansiering kommer från Norrbottens läns landsting,
Region Västerbotten samt Kiruna kommun och Stor-
mans kommun. Giron Sámi Teáhter är organiserad som
en ideell förening vars medlemmar till största delen
består av sameföreningar och samiska organisationer.
Giron Sámi Teáhter har ett uppdrag att främja de samis-
ka språken i en verksamhet med hög konstnärlig
kvalitet. Teatern ska turnera i hela Sápmi, företrädesvis 
på svensk sida, och har som uppgift att berätta
historier som tar avstamp i den samiska kulturen och
historien.

Teatern har i sin nuvarande form funnits i mer än 20
år men är ur ett samiskt perspektiv en ny organisation
med en konstart som fortfarande är under utveckling.
De senaste åren har teatern utökatsin publik med cirka
40 procent. Teatern samarbetar aktivt med samefören-
ingar, teaterföreningar och minoritetsspråkkommuner. 
Sedan 2009 har två föreställningar blivit utvalda
till bibu.se, Biennalen för Barn och Unga i Lund. Den
samiska scenkonsten inrymmer såväl samisk teater
som samisk dans och rörelse, jojk, traditionell berättar-
konst och samisk musik. Den muntliga berättartraditio-
nen ärstarkt förankrad i den samiska kulturen.
Scenkonst som teater och dans blir ett allt viktigare ut-
tryckssätt, särskilt för unga samer. Det är idag en själv-
klarhet att teater som konstform i det samiska samhället 
ska kunna formulera viktiga frågor kring gemensamma 
kulturella värderingar och konflikter och därtill vara en
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 möjlig framtida arbetsplats. Giron Sámi
Teáhter har en viktig uppgifti att också utbilda och 
kompetensutveckla unga samer som vill verka inom 
scenkonsten. Förutom sceniskt kunnande står de olika 
samiska språken i fokus när verksamheten planeras, 
något som också innebär en stor utmaning. Idag finns
det en stark vilja till revitalisering av de samiska språken
och då har teatern en viktig roll att spela.

Profilteatern
Profilteatern vill skapa teaterföreställningar som ger
näring och kraft i riktning mot en rättvisare värld och
visa på möjligheter och alternativa vägar i konsten och
livet. Verksamheten utvecklar och förnyar teaterkonsten 
genom ett kollektivt skapande. Som platt organisation 
ansvarar teaterns sex medlemmar för både de
konstnärliga såväl de ekonomiska delarna av verksam-
heten.

Profilteatern arbetar med starka visuella uttryck och 
alltid med nyskriven musik. I snart 20 år har teatern till
största del spelat nyskriven dramatik och teatern arbe-
tar med ett feministiskt perspektiv i pjäsval, textanalys
och iscensättning. Teaterns strävan är att föreställning-
arna ska visa på möjligheter snarare än befästa gamla
mönster och förhållningssätt. Repertoaren innehåller
till största del föreställningar för barn och unga och fö-
reställningarna går alltid på turné i Norrland men även
i hela landet. Profilteatern har full tillgänglighet i teaterns 
publika ytor och hörslinga finns tillgänglig vid föreställ-
ningar såväl som rullstolsplatser och fribiljetter erbjuds 
alltid till medföljande ledsagare. Ett sätt för
Profilteatern att arbetar med tillgänglighet är genom
att vara ansluten till Umeå kommuns Kompiskort. Det
kommunala kortet finns till för alla över 12 år med ett
LSS-beslut och Profilteatern erbjuder möjligheten att
gå två för en.

Profilteaterns utvecklingsambitioner är att utöka
gruppen med en ny medlem för att få nya inputs, nya
influenser och för att återgå till tidigare numerär för att
kunna fördela ansvaret på fler personer. Publikarbetet
för teaterns offentliga föreställningar med riktad
kommunikation ska utvecklas och detsamma gäller
den fortlöpande utvecklingen av verksamhetens kon-
taktnät och marknadsföringskanaler. Profilteatern
grundades 1984. Teatern får verksamhetsstöd från 
Statens Kulturråd, Umeå kommun och Region Väster-
botten.

Skuggteatern
Skuggteatern är en norrländsk feministisk teater belä-
gen i miljonprojektet Ålidhem i Umeå och gör scenkonst 
för alla åldrar, med särskilt fokus mot barn och

unga. Föreställningarna konstrueras utifrån idén att 
utmana de begränsningar som våra samhällsnormer 
har.

Konstnärligt tar verksamheten stort ansvar för att produ-
cera scenkonst för, med och till barn och unga.
Skuggteatern skapar stora teaterupplevelser för en
heterogen publik med progressiv scenkonst och unika
former av föreställningar genom att ständigt söka nya
metoder att aktualisera teatern som konstform för
att säkra teaterkonstens legitimitet och vara angelägen i 
ordets verkliga bemärkelse.
Skuggteatern verkar för ett kulturutbud till alla 
människor, oavsett vart i landet man bor, med prioritet 
på

den norra landsändan. I arbetet med att verka förebyg-
gande och motverka vita fläckar på kulturkartan har
teatern en turnerande verksamhet som möjliggör till-
gänglighet för att boende i Norrlands glesbygd ska få
bättre förutsättningar att uppleva kultur i kontrast till
urbaniseringens framfart. Den turnerande verksam-
heten produceras utifrån praktiska förutsättningar att
pjäserna ska kunna spelas i många rum, och inte en-
bart på de professionella teaterscenerna. Skuggteatern
är en ekonomisk förening som grundades 2001. Verk-
samheten finansieras via anslag och bidrag från parter
som Umeå kommun, Region Västerbotten, Kulturrådet 
och andra enskilda och allmänna finansiärer Utöver 
det finansieras Skuggteaterns verksamhet genom egna 
intäkter.

Ögonblicksteatern
Ögonblicksteatern skapar scenkonst utifrån tematiska
områden där samhället och samtiden skaver, och pre-
senterar andra verkligheter än de vi är vana att mötas
av. Med en önskan och övertygelse om att scenkonst
kan förändra samhället arbetar Ögonblicksteatern i
sina gestaltningar med alternativa verkligheter och
möjliga utopiska världar. Representation och tillgänglig-
het är verktyg som gruppen använder för att fler
människor ska känna tillgång till scenen och identifika-
tion med det som händer på scenen.
Gruppen arbetar ofta med nyskrivet material utifrån
gedigen research och med en metod där bärarna av 
berättelserna är med i skapandeprocessen. Formen för
föreställningarna är rörlig och gränsöverskridande och
påverkas av samverkan med konstnärer och samtida
artister med stort kreativt utrymme. Ögonblicksteatern 
skapar verk som rör sig mellan olika genres och
ofta närmar sig performancekonsten.
Barnperspektivet är starkt i verksamheten. Övervägan-
de del riktar sig till barn och unga och gruppen har
gjort hela tre produktioner för bäbispubliken. Tog
också initiativ till och är huvudarrangör för festivalen
Smått och Gott för att lyfta den mängd kultur som
skapas för den yngsta publiken i regionen.
Ögonblicksteatern har fått stor uppmärksamhet natio-
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ionellt och bland annat valts ut till Barn- och Ungdoms-
biennalen för produktionerna ”Om hon var en kille
skulle jag vara kär i henne” och ”Vahák” samt prisats på 
Scenkonstgalan för föreställningen ”KILLARNA”.
Ögonblicksteatern har en fullt tillgänglig lokal och drev
i tre år Projekt Normal för att tillgängliggöra scenkon-
sten för personer med normbrytande funktionalitet.

Teatercentrum Norra
Teatercentrum Norra verkar för de fria teatrarna i
norra Sverige och samlar tio medlemsteatrar och ett 
tiotal anslutna individer. Verksamheten i norra regionen 
främjar de fria scenkonstutövarnas möjligheter att leva 
och verka i Norrland genom förmedling, kompetens-
utveckling, kulturpolitiska insatser samt olika former av 
samarbets- och spetsprojekt. 

Professionell musik- och dansverksamhet

Teatercentrum Norra driver en utåtriktad scenkonstut-
veckling som prövar nya modeller och metoder, förank-
rade i samtiden.

Utvecklingsområden för Västerbottensteatern:

• Utveckla föreställningar i musikteater/
musikalgenren.
• Inleda ett framtida samarbete med Kommunal om-
sorg och kommunal musikskola
• Skapa en Artist In Residence (AIR) inom berättande.
• Stärkta inventarier för mindre scener
• Arbeta för att omforma Norrscen

Musiklivet i Västerbotten är livaktigt och sträcker
sig långt utanför regionens gränser. Flera musikgrupper 
har hela världen som sin scen, något som också med-
för att många internationella band väljer att spela
här. I regionen finns ett flertal musikstudior med anse-
ende och ett flertal musikfestivaler anordnas årligen
såsom Trästockfestivalen i Skellefteå, Inlandsbanefes-
tivalen i Storuman, Umeå Jazzfestival, House of metal, 
folkmusikfestivalen Umefolk i Umeå och Holmöns
visfestival. Intresset för folkmusik är starkt i regionen
och engagerar människor i alla åldrar. Detsamma gäl-
ler också regionens körliv. Kännetecknande för musikli-
vet är att utvecklingen till stor del drivs av ideella krafter. 
Några av de verksamma musikföreningarna är
bland andra Kulturföreningen Mullberget i Skellefteå,
Kulturföreningen Humlan i Umeå och Kulturföreningen 
Volym i Lycksele.

I regionen finns ett av Sveriges fem operahus – Norr-
landsOperan AB. Med sin professionella symfoniorkes-
ter, sina operauppsättningar och internationellt erkända 
dansscen skapar Norrlandsoperan varje år ett
konstnärligt utbud som riktar sig till Västerbotten och
gör även avtryck nationellt och internationellt.
Dansen som konstform verkar i hög grad på en interna-
tionell arena och Dans i Västerbotten och Norrlandso-
peran Dans är viktiga och starka aktörer för
att stödja det fria danslivet och det konstnärliga arbetet
i regionen. Danscentrum Norr är en annan viktig aktör
för att skapa möjligheter för konstnärligt arbete.

Norrlandsoperan AB

NorrlandsOperan AB i Umeå har sedan starten 1974
utvecklats från en regional operaensemble till ett
scenkonsthusmed stor konstnärlig bredd och höjd som
har ett regionalt uppdrag. Utifrån visionen ”Norrlandso
operan – en spelplats för nya uttryck” ska Norrlandso-
peran söka och öppna för nya konstnärliga vägar, nå
nya publikgrupper, representera mångfald, väcka
känslor och vara en del av samtidsdebatten. Norr-
landsoperan ägs av Region Västerbotten och Umeå 
kommun. I Norrlandsoperans uppdrag ingår att produ-
cera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater,
dans/performance, musik och annan scenisk verk-
samhetsamt attstödja och utveckla regionens musikliv. 
Särskilda satsningar är nationellt centrum för
musiktalanger, utveckla performancekonsten, lyfta den
urbana kulturen i Västerbotten. Norrlandsoperan ska
utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella
scenkonsten. I verksamheten ingår opera, symfonior-
kester, musik, dans samt Vita Kuben som är ett utställ-
ningsrum för samtida konst.

Norrlandsoperan: Opera producerar årligen två till fyra
operauppsättningar samt arrangerar även gästspel av
nyskapande operaproduktioner och räknas som en
modig och nyskapande aktör på den svenska och
nordiska operascenen. Internationella samarbeten
med både konstnärer och andra operahus och en er-
känd hög kvalitet i produktionerna har gett Norrlandso-
peran ett gott rykte och konstnärliga framgångar
även internationellt. I samband med aktuella operapro

Utvecklingsområden fri teaterverksamhet

• Uppmana kommuner att villkora bidrag för den fria teaterverksamheten. Där verksamheten måste vara inklude-
rande, så att skattemedel ej går enbart till enskilda grupper, eller har en klar politisk prägel.
Kultur ska vara fri, men skattefinansierad kultur lyder under samma regler som offentlig verksamhet: 
”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” – Gunnar Sträng
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duktioner arrangeras en rad pedagogiska insatser
och kringarrangemang. Dessa är främst riktade mot
barn och unga med syfte att ge kunskap och främja
intresset för opera- och scenkonsten, som den åter-
kommande Operaskolan och en opera sing-along.
Operaverksamheten inkluderar också Norrlandsope-
rans kör med icke-professionella sångare och Norr-
landsoperans barnkör. Operaverksamheten ingår i 
nätverket NMD.

Norrlandsoperan: Symfoniorkester repertoar åter-
speglar såväl bredd som spets i den västerländska
konstmusiken och ger även mycket utrymme till samti-
da musik och beställningsverk. Orkestern verkar i första 
hand i Umeåregionen, men turnerar också i regionen, i 
de övriga tre norrlandslänen, i Sverige och utomlands. 
Det finns få scener i regionen som kan ta emot hela 
symfoniorkestern. Turnéer i regionen sker därför ofta 
med mindre ensembler. Orkestern gör en rad insatser 
för att inspirera och öka unga människors intresse i att
spela klassiska instrument, till exempel genom så kall-
ade Side-by-Side konserter, samspelsdagar och med-
verkan i El Sistema. Norrlandsoperans symfoniorkester
är en av aktörerna i ett nybildat nationellt centrum för
musiktalanger. Initiativetsyftartill attstödja unga musiker 
och dirigenter på sin väg till en professionell musikkarri-
är, till exempel genom masterclass och personliga
mentorer.

Norrlandsoperan: Musik bedriver sitt arbete med ton-
vikt på andra musikaliska uttryck än västerländsk
konstmusik. Målet är ett välutvecklat och vitalt musikliv
med hög konstnärlig kvalitet och att ett utbud av konser-
ter och andra musikaliska upplevelser erbjuds hela
regionen. Det består ett omfattande kontaktnät inom
genren folk- och världsmusik samt Jazz. En stor del av
verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Dessut-
om samarbetas det aktivt med föreningar och festivaler 
i hela Sverige. Musikverksamheten är en aktiv del av
det regionala arrangörsnätverket MOTILI (Musik och
Teaterföreningar i Lappands Inland) som stärker inland-
skommunernas tillgång till kultur. Från 2020 är
Norrlandsoperan en av parterna i det nya turnénätver-
ket, På Turné, som ska bidra till ännu bredare musik-
utbud i regionen. Utöver turnerande föreställningar 
bedrivs ett antal projekt som har till syfte att stärka barn
och ungas eget skapande och deltagande, exempelvis
Umeimpro i samarbete med Midgårdsskolan och
Umeå Jazzfestival.

Norrlandsoperan: Dans är en av Sveriges mest etable-
rade och betydelsefulla plattformar för produktion
och presentation av samtida dans. Här erbjuds publi-
ken och kulturskapare möjligheten att ta del av såväl
experimentell performance och nyskapande format
som mer traditionell samtida dans. Genom egna pro-
duktioner, samproduktioner och gästspel presenteras
varje år ca 20-30 olika dans- och performanceproduk-

tioner. Norrlandsoperan dans ska förstärka regionens 
kulturella infrastrukturer för dansutövare med residens-
verksamhet och utbildningsinsatser som workshops 
ofta i nära samarbete med Dans i Västerbotten.
Särskilt fokus ligger på samproduktioner och residens-
projekt där nya uttryck utforskas och publiken får möta
nationellt och internationellt erkända koreografer och
kompanier. Ett särskilt fokus ligger också på att engage-
ra unga, professionella dansare/koreografer från regio-
nen. Urban North är ett initiativ av Norrlandsoperan
för ungdomar som tillsammans med andra aktörer vill
lyfta den urbana kulturen i Västerbotten och bredda  
mångfald hos utövare och besökare. Som regionalt 
utvecklingsprojekt skapas det gemensamt med unga
dansare, musiker och arrangörer mötesplatser för
battles, workshops, residenser, jams och konserter i
regionen med fokus på urbana uttryck.

Vita kuben är Norrlandsoperans rum för samtida ljud-
, video- och performancekonstsom erbjuder en mix av
lokal, regional, nationell och internationell konst. Vita
kuben samarbetar med IASPIS, Konstnärsnämndens 
internationella program för bild- och formkonstnärer.
Sedan 2016 är Norrlandsoperan Dans och Vita Kuben
i samarbete med Bildmuseet engagerade i utvecklan-
det av performancekonsten. Från och med 2020 kom-
mer satsningen att utökas och lyfta fram konstnärer
från Västerbotten. Utöver det presenteras ett högkvali-
tativt program med såväl nationella som internationella 
inslag. Festivalen planeras arrangeras vartannat år

Utvecklingsområden Norrlandsoperan AB

Vi ser gärna att Norrlandsoperan höjer sin självfinansie-
ringsgrad.

Bekymret vi funnit är att Norrlandsoperan helt enkelt 
saknar den nyttan för allmänheten som offentlig skatte-
finansierad kultur kräver.

Norrlandsoperan kommer på sin höjd 0,4% av regio-
ninvånarna till gagn.
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Scenkonstöverskridande verksamhet

Kulturproducenter är direkt beroende av ett starkt och
aktivt mottagarled. Arrangörerna är viktiga kulturbärare 
som förmedlar teater, dans, konst och musikupplevelser 
som påverkar och skapar samtal. Det behöver
finnas möjlighet att ta del av kulturupplevelser genom
ett samspel mellan ett existerande mottagarled med in-
tresserade arrangörer och dess publik samt förstås en
mångfald av kulturproducenter som kan erbjuda en 
variation av kulturformer. 

Riksteatern Västerbotten

Riksteatern Västerbotten är en självständig och ideell
förening med ett regionalt uppdrag dels inom den 
nationella folkrörelsen Riksteatern, dels från Region 
Västerbotten att vara en aktivt förmedlande funktion för 
att
stärka den professionella scenkonstens närvaro i 
regionen och främja ett starkt arrangörsled. Regionens 
lokalamusik- och teaterföreningar är föreningens med-
lemmar enligt folkrörelsekonstruktion. Målgrupper för
främjandeuppdraget är regionens samtliga arrangörer;
de 17 lokala riksteaterföreningarna, barnkultursamord-
nare i regionens alla kommuner, bygdegårdsförening-
ar, byföreningar samt de professionella scenkonstpro-
ducenter som huserar i regionen och norra
regionen.
Barn och unga i regionen är prioriterade målgrupper
där Riksteatern Västerbotten arbetar brett med samtliga 
kommuner men har ett extra fokus på de mindre
kommunernas invånare som ofta har mer begränsad
tillgång till kulturaktivitet. Riksteatern Västerbotten ar-
rangerar utbildningar, föreläsningar, konferenser och
utbudsdagar i samarbete med olika aktörer på lokal,
regional och nationell nivå. Verksamheten arbetar i en
nära dialog med arrangörsledets företrädare vilket ger
en god insyn i behovskartan för lokala insatser och
utvecklingsområden. Riksteatern Västerbotten adminis-
trerar även subventionsmedel för att möjliggöra turne-
rande föreställningar över hela regionen.
Scenkonst i norr är ett samarbetsprojekt mellan Rikstea-
tern Västerbotten och Riksteatern Jämtland/Härjedalen, 
Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västernorrland. Det 
gemensamma målet är göra kultur mer tillgängligt i 
Sveriges nordligaste delar. Detta görs genom
att förmedla och samordna turnéföreställningar av 
teater och dans i de fyra norrlänen.
Riksteatern Västerbotten samverkar med andra kultur-
former, lokala, regionala eller nationella parter. Nära
samverkan sker med syskonföreningar i Norrbotten,
Jämtland/Härjedalen samt Västernorrland inom 
samarbetet Riksteatern Norra, liksom i andra typer av 
projektgrupper inom Riksteaterns nationella nätverk.

I detta komplexa kulturella nätverk arbetar Riksteatern 
Västerbotten.
Riksteaterns devis är ”Scenkonst för alla, överallt” och
med denna ambition arbetar Riksteatern Västerbotten
för att möjliggöra tillgång till ett professionellt kulturut-
bud i regionens samtliga kommuner och med en så
stor bredd och målgrupp som möjligt. Detta kan bara
göras i nära samarbete med såväl arrangörsorganisa-
tioner som producentled.

Utvecklingsområden
Riksteatern Västerbotten

Stärka och utveckla fokus på att synliggöra vårt kul-
turarv och våra kulturmiljöer.
Vi ser det som särskilt angeläget för verksamheten att 
fokusera på att synliggöra och bevara våra kulturarv 
och våra kulturmiljöer. Detta arbete bör även utvecklas 
framgent för Riksteaterns arbete.

Stärka och utveckla samverkan med regionens
kommunrepresentanter och det lokala kulturlivets 
företrädare
Riksteatern Västerbotten arbetar för att bibehålla och
utveckla förekomsten av livskraftiga arrangörsstrukturer 
över hela regionen, och uppnå lokal och regional
resursutveckling genom samverkan. Till detta behövs
dialog och närhet till de lokala representanterna. 
Kursverksamhet riktade mot förenings- eller arrangörs-
utveckling ska erbjudas både i form av fysiska samord-
nade utbildningar i regionen, lokalspecifika kurstillfällen 
samt mötestillfällen via länk för att främja arrangörs 
eller som fristående programaktiviteter. Förmedling av 
föreställningsutbud liksom subventionsmedel är andra 
tydliga verktyg för det arrangörsfrämjande
arbetet. Det pågår ett långsiktigt riktat arbete för att
öka förekomsten av arrangemang utanför centralorter-
na där riksteaterföreningen är en central part isamver-
kan med andra lokala arrangörer.

Stärka och utveckla nätverk och kompetensutveck-
ling för unga arrangörer i regionen.
Riksteatern Västerbotten vill fortsätta sitt utvecklingsar-
bete riktattillunga arrangöreriregionen och det är en
uppbyggnadsprocess som kräver långsiktiga insatser 
påflera olika nivåer. Dels genom att tillgängliggöra de 
mötesplatser och strukturer som redan finns till nya 
målgrupper, dels att utforska nya arenor för erfaren-
hetsutbyten och inspiration. För att uppnå en kulturell
bredd i detta utvecklingsarbete krävs samverkan med
fler regionala kulturområden.
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Utveckla mötesplatser och stärka tillgänglighet
till kulturupplevelser samt kunskapsutveckling
inom barnkulturområdet.
Vartannat år projektleder Riksteatern Västerbotten
utbudskonferensen Scenkonstdagarna för vuxenar-
rangörer i norrlänen inom samarbetet Riksteatern 
Norra.
Föreningen avser från och med 2020 att komplettera 
eventet med en tillkommande utbudsdag för barn och
unga i direkt anslutning för att därmed synliggöra barn 
och ungdomsföreställningar gentemot även en bre-
dare målgrupp och att möjliggöra samordningsvinster 
både sett till resurser och mervärden. Samverkan med 
skolan, och insatser som rör Skapande skola ska utgöra 
en del av arbetet med utbudsdagarna.

I interregional samverkan förstärka tillgången till
professionell scenkonst genom arrangörsutveckling 
och resursförstärkning
Riksteatern Norra avser under kommande år i samver-
kan med respektive norrlänsregion arbeta strategiskt
och utvecklingsorienterat kring arrangörsområdet med
särskild känsla för norrländska förutsättningar.

Utvecklingsområden Riksteatern Västerbotten:
• Stärka och utveckla fokus på att synliggöra vårt kultur-
arv och våra kulturmiljöer.
• Stärka och utveckla samverkan med regionens
kommunrepresentanter och det lokala kulturlivets före-
trädare
• Stärka och utveckla nätverk och kompetensutveckling 
för unga arrangörer i regionen.
• Utveckla mötesplatser och stärka tillgänglighet
till kulturupplevelser samt kunskapsutveckling
inom barnkulturområdet
• I interregional samverkan förstärka tillgången till
professionell scenkonst genom arrangörsutveckling och 
resursförstärkning

25



Museiverksamhet

Museerna i Västerbotten har en bred kunskapsbank
inom områden som kulturmiljö, arkeologi, byggnads-
vård, konst, fotografi, föremålssamlingar och berättan-
de och är en viktig aktör i samhällsutveckling i
stort. Sedan 2017 finns en museilag (2017:563) som
gäller för museer i det allmänna museiväsendet. Syftet
med lagen är att tydliggöra museernas självständighet
i förhållande till den politiska beslutsnivån.
Museerna i Västerbotten har i ett historiskt perspektiv
varit viktiga kunskapsförmedlare till en bred allmänhet
och idag bedrivs bland annat ett pedagogiskt arbete
som når tusentals barn och unga varje år genom olika
skolprogram. Den pedagogiska verksamheten är högt
prioriterad, liksom arbetet med frågor som rör mång-
fald, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet, urfolket sam-
erna och övriga nationella minoriteters kulturarv. Utöver 
det arbetar museerna med allt ifrån folkbildning
och medskapande till att vara remissinstanser och utre-
dare vid stora samhällsbyggnadsfrågor.

I den regionala museiverksamheten ingår tre museer
där Region Västerbotten är delägare tillsammans med
de kommuner där museerna har sin bas. Västerbottens 
museum är ett av landets 24 länsmuseum och har
ett övergripande ansvar för hela regionens kulturarv
med inriktning på berättande och dokumentärfotografi. 

Skogsmuseet i Lycksele är ett skogshistoriskt museum 
med inriktning på skogsarbetets och teknikens
utveckling. Skellefteå museum förmedlar kulturarven
inom i huvudsak den norra länsdelen med ett regionalt
ansvar för dokumentation av teknik- och industrihistoria 
efter år 1900. Museum Anna Nordlander (MAN) är
en självständig avdelning inom Skellefteå museum med
uppdrag att arbeta med samtidskonst och genusfrågor.
Bildmuseet är ett statligt finansierat museum med regi-
onala ambitioner. Umeå universitet är huvudman och
museet bedriver sedan länge en högprofilerad utställ-
ningsverksamhet med inriktning på samtidskonst, vilket 
placerat museet på en internationell arena. Museet
är sedan 2012 lokaliserat vid Konstnärligt Campus i
Umeå, och har ett nära utbyte med Umeå universitets
konstnärliga utbildningar, kulturskapare och internatio-
nella aktörer. I kommande dialoger finns ett behov av
att diskutera framtida finansiering av verksamheten.
Kvinnohistoriskt museum är ett kommunalt ägt museum 
stationerat i Umeå. Därutöver finns ett 50-tal arbetslivs-
museer och museer som bedrivs i ideell eller
privat regi, exempelvis Guitars the museum. I regionen 
finns också ett 60-tal hembygdsföreningar
med Västerbottens läns hembygdsförbund som utgör 
en paraplyorganisation och ingår i Sveriges hembygds-
förbund. 

Västerbottens museum AB

Västerbottens museum är ett länsmuseum med upp-
drag att dokumentera, samla, bevara, berika, forska,
förmedla och tillgängliggöra kulturarvet i hela regionen. 
Museet har utpekade ansvarsområden för kulturmiljö-
verksamhet, konst och konsthantverk. I museets sam-
lingar finns närmare åtta miljoner fotografier,
fyra tusen konstverk och ettstort antal kulturhistoriska
föremål samt konsthantverk. Verksamheten bedrivs i
hela regionen och utgår från museibyggnaden på
Gammlia i Umeå. Området rymmer också 40 kulturhis-
toriska byggnader på friluftsmuseet. De omfattande
föremålssamlingarna finns i museibyggnaden samt i 
arkiv i Hörnefors. Ett 60-tal medarbetare finns i organi-
sationen som ägs av Umeå kommun och Region Väs-
terbotten. Museets samlingar ägs av Stiftelsen Väster-
bottens museums samlingar, med Umeå kommun och
Region Västerbotten som huvudmän.
Västerbottens museum har lång erfarenhet av att arbe-
ta med kulturarvsfrågor i hela regionen och ger löpan-
de rådgivning i frågor inom kulturhistoria. Nätverket Alla 
tiders Västerbotten är en väg att regelbundet
nå invånare runt om iregionen. Detfinnsidag lokala Alla
tiders-arbetsgrupper i alla kommuner utom Umeå och
Skellefteå och arbetet sker i samarbete med Skellefteå 
museum och Skogsmuseet i Lycksele. Den lokala för-
ankringen är en framgångsfaktor och innebär

Västerbottens museum AB

att tröskeln till att kontakta och samarbeta med museet 
är låg.
Museet är en resurs för regionens skolor och erbjuder
omfattande program och aktiviteter både i museibygg-
naden i Umeå och runt om i regionen. Mer än 3 000
elever nås årligen avmuseetssärskilda program för sko-
lan. Program som knyter an till demokrati, jämställdhet 
och alla människors lika värde erbjuds samtliga stadier 
iskolan liksom SFI.
Digitaliseringen av museets kunskapsbank är central
för att svara upp mot efterfrågan från privatpersoner
och ökade krav på tillgänglighet. Under föregående
planperiod har en stor insats gjorts för att bygga upp
en modern och säker plattform för museets samlingar.
Idag kan vem som helst med uppkoppling till internet
söka bland 40 000 föremål och fotografier i museets
databas och själv komplettera informationen med
egna uppgifter. Att öka möjligheterna till medskapande 
har varit utgångspunkten i arbetet med databasen.
Inom museets profilområden dokumentärfotografi
och berättande, samt inom konst, kulturhistoria och
kulturmiljö, är det regionala perspektivet centralt.
Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi bedriver 
sedan 2018 residensverksamhet där en verksam
fotograf får vistas i Västerbotten för att arbeta med ett
specifikt och avgränsat dokumentärt fotografiskt projekt. 
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Resultatet kommer allmänheten till del genom
programverksamhet och museet till del genom att ar-
betet införlivas i museets arkiv och samlingar. Museets
profilområde berättande har under åren framgångsrikt
förmedlat kulturhistoria ur arkiven genom medskapan-
de och sceniskt berättande. Attförmedla kulturhistoria i 
sceniskt arrangerade föreställningar är ett viktigt
komplement till annan kunskapsförmedling som oftast
sker genom utställningsverksamhet eller publikationer
i print eller digitalt. Berättelserna är hämtade från regio-
nen och framträdanden görs runt om i hela regionen

Utvecklingsområden
Västerbottens museum AB

Säkerställa bevarandet av kulturarvet
Under kommande planperiod har Västerbottens muse-
um för avsikt att ytterligare öka tillgängligheten till
regionens kulturarv. För att klara detta måste först och
främst nya arkivlokaler tillskapas. Utvecklingsarbetet
görs i nära samverkan med andra arkivinstitutioner i
regionen. Ett av de nationella kulturpolitiska målen pe-
kar särskilt ut främjandet av ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas, och för att Västerbot-
tens museum ska kunna uppfylla målet är funktionella
och tillgängliga arkivlokaler en förutsättning. Idag är
museets arkivalier utspridda i olika delar av museet och
svåra att överblicka både för egen personal och, i syn-
nerhet, för besökare. Att metodutveckla användningen 
av arkiven är ett prioriterat arbete. Ett särskilt
fokus är också att synliggöra samiskt kulturarv, till ex-
empel genom att stödja arbetet med ett nytt samiskt
kulturcenter i Tärnaby Aejlies.

Nya former att förmedla kulturarvet
För att bättre svara upp mot det nationella kulturpolitis-
ka målet att främja allas möjlighet till kulturupplevelser 
och bildning intensifieras arbetet för att skapa en
kulturhistorisk utställning, nära knuten till arkiv i länet
och Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå 
.Idag är det en brist i museets pedagogiska verksamhet 
att inte på  ett överskådligt sätt kunna visa och förklara 
de strukturer och omständigheter som har format vår 
region. Med stöd från Nordiskt berättarcentrum i frågor 
om dramaturgi och scenisk gestaltning vill museet ska-
pa en modern och attraktiv kulturhistorisk utställning.
Friluftsmuseiområdet på Gammlia i Umeå kommer 
under perioden att fira hundraårsjubileum. Planeringen
och arbetet med att få området i topptrim har redan
pågått ett antal år och målet är att erbjuda en trygg oas
att ständigt återvända till, under årets alla dagar och
dygnets alla timmar. Genom att arbeta med fysisk 
tillgänglighet, nya informationssystem och aktivitets-
baserade upplevelser ska området välkomna ännu 
fler besökare. Den tredje prioriterade insatsen som 
ska göras för att öka tillgängligheten till kulturarvet rör 
digitalisering.

Nya digitala möjligheter ska nyttjas i högre utsträckning, 
dels genom att friluftsmuseet ska utvecklas till en
oas i staden som är tillgänglig när helst det passar in-
vånarna och besökarna. Den digitala satsningen utgår
ifrån att vem som helst, varifrån som helst, ska kunna
hämta information om museets kunskapsområden på̊
ett modernt och intresseväckande sätt samt själv bidra
till att formulera Västerbottens läns kulturarv för framti-
den. Lekfulla metoder att närma sig historia och kultur-
arv ska testas, i syfte att få fler att delta.

Främja allas möjligheter till kultur och bildning
Västerbottens museum har arbetat metodiskt och 
målmedvetet med inkludering och medskapande de 
senaste åren, inte minst med de fem nationella minori-
teterna och urfolket samer samt genom skolformen SFI,
svenska för invandrare. De goda erfarenheterna tar
museet nu med sig för att fortsätta nå grupper som 
sällan eller aldrig har kontakt med museet. Museet
som arena för kunskapsuppbyggnad och bildning fyller
en mycket viktig funktion i samhället och ska synliggö-
ras ännu mer. Samverkan med universitet och högsko-
lor ska också öka.

Västerbottens museum ska präglas av hållbarhet
Hela museets existens bygger på̊ ett långsiktigt och
hållbart arbete med byggnadsvård, arkiv- och före-
målssamlingarsamt ett ansvar för att bevaka kultur-
miljöfrågor runt om i regionen. Genom att tydliggöra 
museets kunskapsbank, både gentemot allmänhet och
kommuner och företag, ska museet bli det nav dit man
vänder sig för att få kunskap och råd om hållbarhetsfrå-
gor inom kulturarvsfältet.

Västerbottens museum ska vara en självklar aktör 
och resurs i det regionala utvecklingsarbetet
och verka för ett hållbart samhällsbygge
De värden som museet bevakar ska i ännu högre ut-
sträckning kommuniceras genom ökad dialog med
samhällsplanerare och kommuner. Museets ingångs-
värden bidrar till en rad positiva hållbarhetsfaktorer:
miljömässigt genom återbruk och biologisk mångfald;
ekonomiskt genom tillväxt i fler sektorer samt turism;
och inte minst socialt genom lärande, engagemang 
och assimilation.
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Skellefteå museum AB

Skellefteå museum AB ägs av Skellefteå kommun och
Region Västerbotten. Skellefteå museum AB har ett
regionalt ansvar för den museala verksamheten och
kulturmiljövården, genom att samla, dokumentera, 
utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarven
inom i huvudsak den norra länsdelen; Skellefteå, Norsjö 
och Malå kommuner. Skellefteå museum AB har ett
övergripande regionalt ansvar beträffande teknik- och
industrihistoria efter år 1900. Museum Anna Nordlander 
(MAN) är en avdelning inom Skellefteå museum AB och 
ska vara en mötesplats för hela regionen
där samtidskonst och genusfrågor står i centrum. I
Skellefteå museum ingår museet i Skellefteå, Stackgrön-
nans båtmuseum och friluftsmuseet på Nordanå.
Skellefteå museum AB förvaltar Stiftelsen Skellefteå
museums samlingar som består av cirka 75 000 före-
mål, 2,5 miljoner fotografier, 20 000 böcker och ett
stort lokalhistoriskt arkiv. En del av samlingarna är digi-
taliserade och finns tillgängliga genom det nationella 
bibliotekssystemet Libris och det webbaserade
samlingshanteringsprogrammet Sofie.
Skellefteå museum AB är placerat på kulturområdet
Nordanå med över 300 000 besökare per år(exkluderat
friluftsområdet). Ett arbete pågår att stärka samarbetet
mellan aktörerna och att utveckla området.
Forskarrum Nordanå förvaltar det skriftliga kulturarvet
och är en basresurs för samhällets långsiktiga informa-
tionsförsörjning. I Forskarrum Nordanå samarbetar
Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten,
Företagsarkivet i Westerbotten och byggnadsvårdscen-
talen Hålla Hus. Skellefteå museum AB vill lyfta
arkiven som berättelsernas bank – källor som författare, 
manusskrivare, filmare och berättare kan ösa ur.
Museum Anna Nordlander är en självständig avdelning
inom Skellefteå Museum AB med uppdrag att arbeta
med samtidskonst och genusfrågor. MAN lägger stort
fokus på samarbeten och medskapande aktiviteter 
med
publik och konstnärer, samt andra aktörer, vilka bidrar
till konstnärlig kvalitet och förnyelse. MAN:s verksamhet 
lyfter frågor som rör identitet, demokrati och
medbestämmande och utgår från ett normkreativt för-
hållningssätt. MAN förvaltar en konstsamling som ägs
av Skellefteå kommun. Delar av samlingen visas för 
allmänheten på Stiftsgården Skellefteå. Samlingen, som
omfattar verk av kvinnliga, framför allt nordiska, konst-
närer sträcker sig från 1800-talet fram till idag, med
ett tydligt fokus på samtida konst. Skellefteå museum
AB har en anställd konstkonsultent med placering på
MAN. Under våren 2021 kommer MAN flytta in i det 
nybyggda Kulturhuset i Skellefteå.

att tröskeln till att kontakta och samarbeta med museet 
är låg.
Museet är en resurs för regionens skolor och erbjuder
omfattande program och aktiviteter både i museibygg-
naden i Umeå och runt om i regionen. Mer än 3 000
elever nås årligen avmuseetssärskilda program för sko-
lan. Program som knyter an till demokrati, jämställdhet 
och alla människors lika värde erbjuds samtliga stadier 
iskolan liksom SFI.
Digitaliseringen av museets kunskapsbank är central
för att svara upp mot efterfrågan från privatpersoner
och ökade krav på tillgänglighet. Under föregående
planperiod har en stor insats gjorts för att bygga upp
en modern och säker plattform för museets samlingar.
Idag kan vem som helst med uppkoppling till internet
söka bland 40 000 föremål och fotografier i museets
databas och själv komplettera informationen med
egna uppgifter. Att öka möjligheterna till medskapande 
har varit utgångspunkten i arbetet med databasen.
Inom museets profilområden dokumentärfotografi
och berättande, samt inom konst, kulturhistoria och
kulturmiljö, är det regionala perspektivet centralt.
Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi bedriver 
sedan 2018 residensverksamhet där en verksam
fotograf får vistas i Västerbotten för att arbeta med ett
specifikt och avgränsat dokumentärt fotografiskt projekt. 

Utvecklingsområden
Skellefteå museum AB
Utveckla nya digitala tekniker och tillgängliggöra
verksamheter via digitala kanaler
Skellefteå museum AB ska utveckla digitala metoder
för att nå nya målgrupper. Museet har som exempel
provat att sända föredrag i realtid via sociala medier
och önskar att utveckla den metoden. Ett annat exempel 
är möjligheten att digitalisera kulturarvet och använda 
nya digitala tekniker i utställningarna genom utveckling 
av exempelvis. hemsida, appar och QR-koder.

Stärka samarbetet mellan kulturaktörer och närings-
liv på Nordanåområdet
På riksintresset Nordanå finns flera fasta kulturinstitutio-
ner såsom Skellefteå museum AB, kulturenheten inom 
Skellefteå kommun, Exploatoriet, Skellefteå konsthall, 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Väs-
terbotten. Härutöver finns ett antal ideella föreningar, 
ett kafé och ett värdshus, en kyrkstad samt ett frilufts-
område. Ett samarbetsprojekt har initierats av Skellefteå 
museum AB med syfte att stärka gemensamma områ-
den såsom marknadsföring, reception och program-
verksamhet. Både området, verksamhetsutövarna och 
besökarna vinner på ett utökat samarbete.
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Ny basutställning med särskild barnsatsning
Skellefteå museum AB har inte förnyatsina permanenta
utställningar sedan mitten av 1980-talet. Museets avsikt 
är att bygga två nya permanenta utställningar i
olika etapper som ersätter de gamla. I en första sats-
ning kommer museet att bygga en utställning som riktar 
sig till huvudsakligen barn i förskoleåldern, 0 – 6
år, kallad Lilla museet med den dialektala underrub-
riken Barnsia. I museets upptagningsområde finns ett 
begränsat utbud av kultur riktad till denna åldersgrupp.
Museet önskar att både öka antalet museibesök och nå
nya grupper genom utställningarna. Museet önskar
härutöver också föra in vår tids kunskap och kännedom 
om bygdens historia i utställningarna vilket bland
annat inkluderar samiska berättelser.

Stärka samarbetet mellan de MAN och övriga aktö-
rer i Kulturhuset
Under våren 2021 kommer MAN flytta in i det nybyggda 
Kulturhuset i Skellefteå. MAN ser stora möjligheter med 
flytten, framför allt genom att flera kulturaktörer verkar 
på samma plats. Dörrarna står öppna varje dag och 
under andra tider än de MAN nu kan erbjuda. På så 
sätt kommer MAN närmare till den lokala publiken. Det 
tillhörande hotellet och Kulturhusets centrala position 
kommer även det att öka tillströmningen av nya be-
sökare. Fram till flytten kommer MAN att arbeta för att 
stärka samarbeten med de olika verksamheter som ska 
flytta in i Kulturhuset samt utveckla MAN:s egen verk-
samhet för att bättre kunna möta de utmaningar och 
möjligheter den nya platsen innebär.

Undersöka möjligheter att genomföra en spelsats-
ning
Skellefteå museum AB undersöker för närvarande
möjligheten att göra en spelsatsning inom ramen för
det regionala ansvarsområdet industri- och teknikhisto-
ria efter år 1900. Skellefteå stad har en spännande
utveckling av spelindustri och det finns flera tänkbara
samarbetspartners för att göra en satsning på området.
Skellefteå Museum ska utveckla och paketera berättan-
de i museets verksamheter Västerbotten är berättarnas 
län och Skellefteå berättarnas stad. Skellefteå
museum AB har initierat ett arbete med att på ett
tydligare sätt förmedla och paketera museets berättan-
de verksamheter med förhoppning om att nå nya
målgrupper och tydliggöra museets verksamheter.

Skogsmuseet i Lycksele AB

Skogsmuseet ligger i Västerbottens tredje största stad,
Lycksele. Vackert beläget på en udde i Umeälven som
var en marknads- och samlingsplats långt innan staden
växte fram. På området som kallas Gammplatsen finns
förutom museet även Lapplands kulturbotaniska träd-
gård med klonarkiv, Hembygdsgillets alla historiska

byggnader, sameviste, fornlämningsområde och ett na-
turreservat med bevarad gammelskog. Skogsmuseet i
Lycksele AB är ett kulturhistoriskt museum med ett regi-
onalt ansvar vad gäller inriktning på skog, skogsbruks-
historia. Skogsmuseet arbetar också med attsynliggöra
den samiska kulturen. Det är Sveriges enda helårsöpp-
na Skogsmuseum och ett mål är att bli ett Nationellt 
museum. Kulturmiljöarbetet omfattar framför allt
skogshistoria och arkeologi samt samisk kultur. Arbetet
sker till största delen inom Lycksele kommun, men även
i övriga regionen. Skogsmuseet drivs i bolagsform och
ägs av Lycksele Kommun och Region Västerbotten.

Utvecklingsområden
Skogsmuseet i Lycksele
Utveckla skogsmuseet till att bli en naturlig mötes-
plats och ett intressant resmål
För att utveckla, förnya, öka tillgängligheten och levan-
degöra skogens och skogsbrukets historia i regionen
samt synliggöra den samiska kulturen måste Skogsmu-
seet vara enmötesplats för både Lyckseleborna och de
besökande utifrån. Skogsmuseet ska vara ett inbjudan-
de och intressant resmål även för långväga gäster.

Fortsätta digitalisera och tillgängliggöra föremål,
bilder och filmer
I Skogsmuseets samlingar finns föremål med skoglig
anknytning och ett omfattande foto- och filmmaterial,
bland annat från det svenska skogsbruketsforskningsin-
stitut och det numera nedlagda skogsmuseet Silvanum 
i Gävle. Den växande samlingen av samiska föremål 
måste tas omhand och kunna visas på ett mer
tillgängligt sätt.

Skapa ett visningsarkiv och en nyskapande mötes-
plats för de samiska kulturarven
I Skogsmuseets uppdrag ingår också att öka tillgänglig-
heten samt synliggöra den samiska kulturen. Under
perioden vill museet skapa ett visningsarkiv och en 
nyskapande mötesplats för de samiska kulturarven i
södra Lappland, en skattkammare – Vuarkká, detta
kommer att göras i anslutning till museets samiska 
utställning

Fortsatt bedriva utvecklingsarbete för att bli ett
ansvarsmuseum förskogshistoria
Frågan om Skogsmuseet i Lycksele som ett nationellt
skogshistoriskt museum, med ansvar för museal verk-
samhet och forskning kring den boreala skogens och
skogsbrukets historia, nutid och framtid, är prioriterad.
Skog och skogshistoria har en stark koppling till det
svenska välfärdssamhällets framväxt och människors
liv idag, vilket bättre borde avspeglas i det svenska mu-
seilandskapet. I strävan att kunna ta ett nationellt ansvar 
för skog och skogshistoria söker Skogsmuseet
hitta nya vägar för att uppnå en förbättrad position, i
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samarbete med näringsliv och andra aktörer, såväl lokalt 
och regionalt som nationellt.

Tillämpa aktuell forskning i museets olika verksamheter
Skogshistoria innefattar både själva skogens och skogs-
brukets historia. Mycket av dagens skogshistoriska
forskning är tvärvetenskaplig. Centralt i den skogshisto-
riska forskningen är att bättre förstå människans speci-
fika användning av skogsresursen, hur nyttjandet har
förändrats över tiden och vilka effekter det har gett på
sko- gen. Svaren på de här frågorna är viktiga för att
kunna dra slutsatser om hur dagens skogsbruk påver-
kar morgondagens skogar.

Utveckla det pedagogiska arbetet med barn och unga
Skogsmuseet i Lycksele ska vara en neutral arena där
olika intressen kan mötas och nya uppstå. Att ge
barn och unga kunskaper och upplevelser kring skog
och samisk kultur är en viktig uppgift framåt. Isamarbe-
te med skola och andra kulturaktörer kan historien
levandegöras och ge sammanhang och förståelse för
människors liv förr, nu och i framtiden.

Utvecklingsområden Västerbottens museum
• Säkerställa bevarandet av kulturarvet
• Nya former att förmedla kulturarvet
• Främja allas möjligheter till kultur och bildning
• Västerbottens museum ska präglas av hållbarhet
• Västerbottens museum ska vara en självklar aktör och 
resurs i det regionala utvecklingsarbetet och verka för 
ett hållbart samhällsbygge

Utvecklingsområde Skellefteå museum
• Utveckla nya digitala tekniker och tillgängliggöra
verksamheter via digitala kanaler
•Stärka samarbetet mellan kulturaktörer och näringsliv 
på Nordanåområdet
•Ny basutställning med särskild barnsatsning
•Stärka samarbetet mellan de MAN och övriga aktörer i 
Kulturhuset
•Undersöka möjligheter att genomföra en spelsatsning

Utvecklingsområden Skogsmuseet i Lycksele
• Utveckla skogsmuseet till att bli en naturlig mötesplats 
och ett intressant resmål
• Fortsätta digitalisera och tillgängliggöra föremål,
bilder och filmer
• Skapa ett visningsarkiv och en nyskapande mötes-
plats för de samiska kulturarven
• Fortsatt bedriva utvecklingsarbete för att bli ett
ansvarsmuseum för skogshistoria.
• Implementera aktuell forskning i museets olika
verksamhetsdelar
• Utveckla det pedagogiska arbetet med barn och
unga
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Kulturmiljö

Kulturmiljöverksamheter

Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum,
Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele, och Väster-
bottens läns hembygdsförbund har enats kring en
gemensam målbild för kulturmiljön och en strategisk
inriktning för kulturmiljöarbetet i regionen. Målsättning-
en är att regionens kulturmiljöer är kända, uppfattas 
och används som angelägna resurser samt att
kulturmiljöarbetet har stöd och engagemang bland
dem som bor och verkar i regionen.
Länsstyrelsen Västerbotten ansvarar för det statliga
kulturmiljöarbetet i regionen och arbetar med prövning, 
samråd, skydd, tillstånd, tillsyn och rådgivning
enligt gällande lagstiftning. Länsstyrelsen fördelar
också statliga bidrag för vård, tillgängliggörande, infor-
mation och utveckling av värdefulla kulturmiljöer.
Västerbottens museum är länsmuseum med uppdrag i
tolv av regionens femton kommuner och arbetar med
arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård och kul-
turlandskap. Verksamheten omfattar undersökningar,
utredningar, kunskapsuppbyggnad, bevarande, för-
medling och tillgängliggörande av regionens kulturmil-
jöer. Västerbottens museum ansvarar och upprätthåller 

Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella 
uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna. Uttrycken
kan vara historiska spår, objekt eller företeelser. Kultur-
arv kan också beskrivas som förutsättningar för eller 
resultatet av dynamiska samtal eller förhandlingar om
samhällets utveckling. Kulturmiljön omfattar hela det
av människor påverkade landskapet. Värnandet av
regionens kulturmiljö är viktigt för kunskaperna om
och förståelsen av vår gemensamma historiska bak-
grund. Stora utmaningar inom kulturmiljöarbetet i
hela regionen handlar om forn- och kulturlämningar
som skadas och försvinner till följd av skogsbruk och 
mineralutvinning, vindkraftsutbyggnadens påverkan på
kulturlandskapet samt de konsekvenser för vattenan-
knutna kulturmiljöer som uppstår vid biologisk restaure-
ring av vattendrag. Förutsättningarna för kulturmiljöar-
betet förändras i takt med samhällsutvecklingen
och har under senare år blivit alltmer komplext.Medan
befolknings- och bebyggelseutvecklingen i särskilt
kust- och de större stadsområdena kan leda till att kul-
turmiljöer avlägsnas eller omvandlas på ett oönskat
sätt, riskerar kulturmiljöer i inlands- och fjällområdena
att förfalla och förstöras genom igenväxning och brist
på underhåll när befolkningen minskar eller ändrar
sysselsättning. Samtidigt har intresset för kulturmiljövård 
och hantverk vuxit stort, vilket medför nya möjligheter 
men också ökade krav inom det organiserade
kulturmiljöarbetet.  De nationella målen för kulturmiljö-
arbetet gäller sedan 1 januari 2014.

Enligt dessa ska det statliga kulturmiljöarbetet främja: 
ett hållbart samhälle med en
mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas; människors delaktighet i kulturmiljöarbetet
och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön; ett 
inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemen-
sam källa till kunskap, bildning och upplevelser
samt en helhetssyn på förvaltningen av landskapet
som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsut-
vecklingen.
Målen styr de statliga insatserna på kulturmiljöområdet, 
men de ska även fungera vägledande för den kommu-
nala och regionala politiken. Kulturmiljön och kulturmil-
jöarbetet regleras inom ett flertal lagar och förordningar 
samt genom bestämmelser i särskilda beslut och 
överenskommelser. 
Enligt kulturmiljölagen skyddas bland annat fornläm-
ningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.
Enligt miljöbalken kan kulturmiljöer utpekas som riksin-
tresseområden och skyddas som kulturreservat.
Plan- och bygglagen medger skydd av kulturmiljöer 
genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Verk-
samheten vid offentligt styrda museer regleras genom 
museilagen som bl. a. slår fast museernas självständig-
het i förhållande till den politiska beslutsnivån. Kultur-
miljövårdande insatser möjliggörs och styrs även med
hjälp av ekonomiska bidrag samt rådgivande och kom-
petensutvecklande insatser

Kulturmiljöverksamheter

 den arkeologiska portalen ”Spår från 10 000år”.
Skellefteå museum är ett länsdelsmuseum med liknan-
de uppdrag i regionens tre nordligaste kommuner.
Dessutom har museet länsansvar för teknik- och indu-
strihistoria efter år 1900 samt förvaltar den länstäckan-
de byggnadsvårdsportalen Hålla Hus. 

Skogsmuseet i Lycksele AB har ett övergripande länsan-
svar för skogens och skogsbrukets historia. De driver
och medverkar i olika kunskapsutvecklande projekt
med koppling till skogens kulturmiljöer.
Västerbottens läns hembygdsförbund har som övergri-
pande mål att tillvarata och vårda det västerbottniska 
kulturarvet i samverkan med ett sextiotal lokala
medlemsföreningar. Omfattande ideella arbetsinsatser
genomförs för bland annat vård, information och ut-
veckling av kulturmiljöer runt om i regionen. Förbundet
stöder de lokala hembygdsföreningarna i deras arbete
och är hembygdsrörelsens kontaktyta mot riksförbund,
myndigheter, regionens museer och andra kulturinstitu-
tioner.
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Utvecklingsområden Kulturmiljö
• Bidra till ett utvecklat och förnyat kulturmiljöarbete
• Värna inlandets och fjällområdets kulturmiljöer
• Stärkt samverkan inom samhällsplanering
• Stärka kulturmiljöområdet inom turism- och besök-
snäring
• Främja kunskapsutveckling och förmedling

Regional enskild arkivverksamhet

De enskilda arkiven är en del av samhällets kollektiva
minne. Som förvaltare och förmedlare av information
och kunskap är de regionala enskilda arkiven en viktig 
byggsten i vår demokrati. Utan de historiska vittnesmål-
som finnsi arkiven skulle en väsentlig del av vår historis-
ka och våra historiska skeenden gå förlorade.
Arkiven ger oss tillgång till de händelser och utveck-
lingsprocesser som byggt det samhälle vi har idag, 
men pekar också utriktningen förframtiden. Arkiven är 
arenor för upplevelser, berättande och ett lustfyllt läran-
de där källkritiskt tänkande blandas reflektioner
kring den enskilda individens roll i samhället. Fler
människor behöver aktivt involveras i historieskrivningen 
och det är angeläget att människor ges möjlighet att ta 
del av, använda och bidra till vidareutvecklingen

av kulturarvet.för språk och folkminnen (ISOF) med dess 
samlingar från den nu nedlagda avdelningen Dialekt-, 
ortsnamnsoch folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).
Regionala enskilda arkiv i Västerbotten är Folkrörelsear-
kivet i Västerbotten, vilka har landets största samling
av material från föreningar och folkrörelser, och Före-
tagsarkivet i Westerbotten som bedrivit ett utvecklingsar-
bete med att synliggöra och bevara kvinnors historiska 
och nutida företagande i Västerbottens län.
Andra arkiv som också har Västerbottens län som upp-
tagningsområde är Västerbottens museums kulturhis-
toriska arkiv, ämbetsarkiv och fotoarkiv, Skellefteå
museums arkiv, Avdelningen för arkiv och specialsam-
lingar vid Umeå Universitetsbibliotek (tidigare forsk-
ningsarkivet) samt den statliga myndigheten Institutet

Folkrörelsearkiveti Västerbotten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv inom
den enskilda arkivsektorn med uppdrag att samla,
bevara, tillhandahålla och tillgängliggöra handlingar
från föreningar och organisationer av folkrörelsekarak-
tär i Västerbottens län. Folkrörelsearkivet är en förval-
tande serviceorganisation för regionens folkrörelser och 
föreningar men även en kulturarvsinstitution
för intresserade forskare. Folkrörelsearkivets verksam-
hetsområde täcker hela regionen och, administrativa 
lokalerliksomlokalerför arkiv och forskning finns
i Umeå, liksom ledning och kansli, samt i Skellefteå.
Inom verksamheten i Skellefteå ryms även ett bokbinde-
ri. Folkrörelsearkivet förfogar över ca 5 000
hyllmeter dokument från regionens föreningar och
folkrörelser.

Utvecklingsområden
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Gemensamma arkiv- och besökslokaler genom
samverkan
Folkrörelsearkivets nuvarande administrations- och
arkivlokaler på Gammlia i Umeå är efter 35 år i behov
av nya lokaler. En gemensam lokallösning med andra
arkiv i regionen är att förorda och samtal om möjlig
samverkan sker med Västerbottens museum, Folkrörel-

searkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten 
och Institutet för språk och folkminnen. Gemensamma 
arkiv- och besökslokaler skulle öka tillgängligheten till 
arkiven. Samordningsvinster finns
gällande bevarande, digitalisering, pedagogisk verk-
samhet, bemanning och handlingarnas användbarhet.

Ökad tillgänglighet till arkiven
Folkrörelsearkivet vill under kommande planperiod
undersöka möjligheter till utökad närvaro, både i fysisk 
och digital form, i hela regionen. En viktig del i
detta är att synliggöra informationsverksamheten för
arkivbildare, att nå ut och ge råd i arkivfrågor till olika
organisationer, till exempel gällande digitalt födda
handlingar men också genom att sprida den pedago-
giska programverksamhetens räckvidd för att möjliggö-
ra lärande och samtidigt öka kännedom om arkiv
och allmänhetens tillgång till detsamma.

Vidareutveckla samarbetet mellan Folkrörelsearkivet 
i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten
Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i
Westerbotten har en gemensam historia genom att
tillkomsten av Företagsarkivet i Westerbotten skedde
inom Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Företagsarkivet i 
Westerbotten blev en självständig verksamhet
1988 men de senaste åren har på nytt ett samarbete

Utvecklingsområden
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
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mellan verksamheterna växtfram. Fortsatt dialog kom-
mer äga rum mellan arkiven i syfte att vidareutveckla
och förmera samarbetet.

Ökad kännedom för samlingarna
För att möta förväntningar från arkivets användare
krävs ökad kännedom om samlingarna. En betydande
del av Folkrörelsearkivets samlingar är ännu oförteck-
nade och uppgifter om innehåll saknas i verksamhet-
ens beståndskatalog. För att kunna bibehålla en hög
servicenivå, urskilja handlingar för digitalisering och
samtidigt synliggöra bevarandebehovet av enskilda
handlingar kommer Folkrörelsearkivet prioritera inven-
tering av sina samlingar. Ökad kännedom ger utöver 
nämnda fördelar möjlighet till utveckling av befintlig 
pedagogisk och utåtriktad verksamhet vilket i sin
tur stärker arkivets roll i regionen och övriga samhället.

Företagsarkivet i Westerbotten

Företagsarkivet i Westerbotten är en ideell förening
med säte i Skellefteå och med regionen som verksam-
hetsområde. Verksamheten startade 1987 med Handel-
skammaren och Folkrörelsearkivet som initiativtagare 
och iuppdragetingår att bistå företag i arkivfrågor
och ge forskarservice till intresserade. Besökslokaler
finns på Nordanå i Skellefteå i samma byggnad som
Folkrörelsearkivet och Skellefteå museum. Arkivsamling-
arna är uppdelade på två depåer varav de för den
norra länsdelen förvaras i Skellefteå och material från
den södra länsdelen förvaras i en depå på Umedalen,
Umeå. Företagsarkivet har idag cirka 2 000 hyllmeter
arkivmaterial som visar företagsutveckling och historia 
i form av protokoll, räkenskaper och andra handlingar. 
Huvuddelen av materialet kommer från äldre
banker, försäkringsbolag och innovationsföretag.

Utvecklingsområden
Företagsarkivet i Westerbotten
Gemensamma arkiv- och besökslokaler genom
samverkan
Gemensamma arkiv- och besökslokaler skulle öka
tillgängligheten till arkiven. Samordningsvinster finns
gällande bevarande, digitalisering, pedagogisk verk-
samhet, bemanning och handlingarnas användbarhet.

Vidareutveckla samarbetet mellan Företagsarkivet i 
Westerbotten och Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Fortsatt dialog kommer äga rum mellan arkiven i syfte
att vidareutveckla och förmera samarbetet.

Finna nya lösningar för framtida finansiering av
verksamheten
Säkerställa den långsiktiga tillgängligheten och den
regionala förankringen för arkiven Västerbottens muse-

ums ämbets- och fotoarkiv Västerbottens museums
arkiv består av ämbetsarkiv, ett omfattande kulturhisto-
riskt arkiv samt fotoarkiv. Av stor vikt är fortsatt
digitalisering av samlingarna. Museet ingår i Arkivnät-
verket i Umeå och samarrangerar årligen Arkivens
dag.

Utvecklingsområden Folkrörelsearkivet i Västerbotten
• Gemensamma arkiv- och besökslokaler genom
samverkan
• Ökad tillgänglighet till arkiven
• Vidareutveckla samarbetet mellan Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten
• Ökad kännedom för samlingarna

Utvecklingsområden Företagsarkivet i Westerbotten
• Gemensamma arkiv- och besökslokaler genom
samverkan
• Vidareutveckla samarbetet mellan Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten
• Finna nya lösningar för framtida finansiering av
verksamheten
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Biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Förmågan att läsa har stor betydelse för utbildning,
bildning och delaktighet i samhället. Bibliotek ger alla
människor fri tillgång till information, kunskap och
bildning. I Bibliotekslagen betonas betydelsen av
bibliotekens roll i det demokratiska samhällets utveck-
ling genom att verksamheten ska verka för kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning, samt vara tillgänglig 
för alla. Genom att stärka biblioteken och dess
demokratiska uppdrag bidrar regional biblioteksverk-
samhet till samhällsutvecklingen. Den litterära traditio-

nen i Västerbotten vilar på tunga namn. Det är en
tradition att värna men framförallt bygga vidare på så
att nya författarskap kan växa fram. De senaste åren
har ett betydande antal författare som skriver för barn
och ungdomar framträtt i Västerbotten, det grafiska
berättandet har fått en stark position och även i andra
genrer märks en ökning av litterära utövare. Att fortsätta 
behålla och stärka Västerbotten som litterärt län
är av betydelse för regional utveckling och attraktivitet. 

Regionbibliotek Västerbotten 

Regionbibliotek Västerbotten är en lagstadgad regional 
verksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet hos regionens
folkbibliotek (Bibliotekslag 2013:801). Regionens tre
sjukhusbibliotek (i Umeå, Skellefteå och Lycksele) ingår 
också i verksamheten. Huvudman är Region Västerbot-
ten.
Den regionala biblioteksverksamheten är en kompe-
tens- och utvecklingsnod med fokus på folkbiblioteken
i Västerbotten. Regionbiblioteket arbetar aktivt med
digitalisering, läs- och litteraturfrämjande samt frågor
som rör tillgänglighet och inkludering i samhället. I 
arbetet med frågor och perspektiv som rör hbtq syns
Regionbibliotek Västerbotten på såväl en nationell
som internationell arena. Regionbiblioteket arbetar
nära regionens folkbibliotek med rådgivning, kompe-
tensutveckling, handledning och metodutveckling.
Regionbiblioteket främjar det litterära skapandet i
nära samarbete med de författare och skribenter som
finns i Västerbotten. Det läsfrämjande arbetet handlar
om läslust och språkutveckling, och i förlängningen
om delaktighet i ett samhälle som till stora delar är
textbaserat. Regionbibliotek Västerbotten bedriver 
omvärldsbevakning både nationellt och internationellt. 
Verksamheten ingår i nationella och regionala
nätverk där exempelvis samarbeten med de övriga
regionerna i norra Sverige är väl utvecklade.
Att initiera, äga och driva projekt är en viktig del av
regionbibliotekets utvecklingsarbete. Projektformen
är en metod där processledning och kvalitetssäkring
används strategiskt. Regionbiblioteket fokuserar ge-
nomgående på aktuella områden som normkritik och
tillgänglighet, innovationer och implementering, nya
språkområden och kompetensutveckling – alltid förank-
rade i aktuell forskning

Öka biblioteksverksamheters digitala kompetens 
samt verka för en hållbar medie- och
informationskunnighet (MIK)
Digital kompetens innebär, bland mycket annat, förmå-
gan att använda informationsteknik och digital teknik. 
Digital kompetens består också av de kunnigheter
som krävs för att hitta, undersöka, kritiskt värdera och
skapa information i olika medier och sammanhang,
det vill säga medie- och informationskunnighet.
För att vara delaktig i det demokratiska samhället
krävs förmågan att inhämta och värdera information
och kunskap via digitala medier. Att vara kunnig inom
MIK är viktigt för alla oavsett ålder. Biblioteken ser
ständigt till att tillgängliggöra och inkludera, så också
inom digitaliseringen, då utanförskapet riskerar att bli
sådant att individen inte längre kan fungera fullt ut i
ett demokratiskt samhälle. Digital kompetens handlar
också om att säkra medborgarens livskvalitet, påver-
kansmöjligheter och konkurrenskraft på arbetsmarkna-
den.

Stötta och utveckla bibliotekens lärande organisation
För att fortsatt kunna möta upp allmänheten, vars
grundkompetens ständigt höjs och förändras, är en
bred, strategiskt riktad kompetensutveckling för biblio-
tekspersonal nödvändig. Regionbibliotek Västerbotten 
lägger utifrån sitt demokratiuppdrag mycket fokus på 
detta och säkerställer därmed att biblioteken fortsätter 
vara en av samhällets viktigaste aktörer och allas ange-
lägenhet.
Insatserna anpassas efter behov, situation och mål-
grupp. Därför arbetar regionbiblioteket med kompe-
tensutveckling i många former; som till exempel att
utveckla metoder som innefattar en fördjupad läsning
såväl som utbildning om normkritik och tillgängliga
biblioteksrum. Att lära tillsammans med andra innebär
också att våga testa nya saker utan att vara rädd att
misslyckas. Genom att prova, dela erfarenheter med
kollegor och användare lär vi oss snabbare och mer 
effektivt. Regionbibliotek Västerbotten tillvaratar kraften i 
det kollegiala lärandet för att tillsammans med
folkbiblioteken utvecklas som lärande organisation.

Utvecklingsområden
Regionbibliotek Västerbotten 
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Öka biblioteksverksamheters digitala kompetens 
samt verka för en hållbar medie- och
informationskunnighet (MIK)
Digital kompetens innebär, bland mycket annat, förmå-
gan att använda informationsteknik och digital teknik. 
Digital kompetens består också av de kunnigheter
som krävs för att hitta, undersöka, kritiskt värdera och
skapa information i olika medier och sammanhang,
det vill säga medie- och informationskunnighet.
För att vara delaktig i det demokratiska samhället
krävs förmågan att inhämta och värdera information
och kunskap via digitala medier. Att vara kunnig inom
MIK är viktigt för alla oavsett ålder. Biblioteken ser
ständigt till att tillgängliggöra och inkludera, så också
inom digitaliseringen, då utanförskapet riskerar att bli
sådant att individen inte längre kan fungera fullt ut i
ett demokratiskt samhälle. Digital kompetens handlar
också om att säkra medborgarens livskvalitet, påver-
kansmöjligheter och konkurrenskraft på arbetsmarkna-
den.

Stötta och utveckla bibliotekens lärande organisation
För att fortsatt kunna möta upp allmänheten, vars
grundkompetens ständigt höjs och förändras, är en
bred, strategiskt riktad kompetensutveckling för biblio-
tekspersonal nödvändig. Regionbibliotek Västerbotten 
lägger utifrån sitt demokratiuppdrag mycket fokus på 
detta och säkerställer därmed att biblioteken fortsätter 
vara en av samhällets viktigaste aktörer och allas ange-
lägenhet.
Insatserna anpassas efter behov, situation och mål-
grupp. Därför arbetar regionbiblioteket med kompe-
tensutveckling i många former; som till exempel att
utveckla metoder som innefattar en fördjupad läsning
såväl som utbildning om normkritik och tillgängliga
biblioteksrum. Att lära tillsammans med andra innebär
också att våga testa nya saker utan att vara rädd att
misslyckas. Genom att prova, dela erfarenheter med
kollegor och användare lär vi oss snabbare och mer 
effektivt. Regionbibliotek Västerbotten tillvaratar kraften i 
det kollegiala lärandet för att tillsammans med
folkbiblioteken utvecklas som lärande organisation.

Stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser 
och aktiva noder i samhället
Förutsättningarna för kommunernas folkbibliotek skiljer 
sig åt samtidigt som alla omfattas av samma lagrum. 
Bibliotekens utbud ska vara demokratiskt, tillgängligt 
och angeläget för alla. Samhällets mångfald
ska återspeglas i biblioteksverksamheten. Biblioteks-
verksamheten organiseras olika i kommunerna där
uppdrag och mandat för biblioteksverksamheten är
differentierat.
Flertalet av Västerbottens kommuner har stora geogra-
fiska verksamhetsområden, ett minskat be folkningsun-
derlag med en ökad andel äldre invånare samt
huvudmän med begränsade resurser. Hälften av kom-
munerna är samiska förvaltningskommuner och i

Västerbotten talas många språk. I vårt mångfacetterade
län är biblioteken grunden för demokrati med syfte att
tillhandahålla information, ge kunskap och stimulera
fri åsiktsbildning. Det krävs ett normkritiskt och inklude-
rande förhållningssätt för att lyfta underrepresenteran-
de grupper och minoriteter. Regionbiblioteket
ska stärka den demokratiska mötesplatsen i lokalsam-
hället, verka för inkludering och dynamik i biblioteks-
verksamheten, vidmakthålla och stärka bibliotekets
position. Därutöver ska regionbiblioteket medvetet
och systematiskt samverka med andra samhällsaktörer 
för att vidareutveckla biblioteksverksamheten.

Undersöka möjligheten att tillsammans med
kommunerna stärka skolbibliotekens verksamhet
Skolbiblioteken i Västerbotten behöver lyftas fram och
dess verksamhet behöver främjas och stärkas för att
uppfylla skollagens krav. Många kommuner har redan
stora utmaningar inom skolans område både gällande
knappa ekonomiska resurser och svårigheter att rekry-
tera lärare och skolledare. Skolbiblioteken blir ofta lågt
prioriterade och i den mån de finns har de inte alltid
biblioteksutbildad personal. Regionbiblioteket vill försö-
ka hitta samarbetsformer med kommunerna som
kan gynna skolbibliotekens viktiga verksamhet och i
förlängningen bidra till en ökad måluppfyllelse för sko-
lans elever.

Tydliggöra läsandet som demokratisk kraft
Att läsa är avgörande för att kunna ta del av information 
och litteratur. Att arbeta läsfrämjande är att ta
bort hinder för och bygga broar till läsning. Regionbibli-
otek Västerbotten är en mycket tydlig aktör inom det
läsfrämjande området och har länge verkat för läsning-
en både som en kraft för individen och det demokratis-
ka samhället.
Att som läsfrämjare följa forskning kopplat till samtliga
målgruppers läsning är viktigt, då arbetet bör kunna
kopplas till alla slags medier. På så sätt hittar bibliote-
ken fler metoder att arbeta för läsning, en bredare
målgrupp och fler samarbetspartners. Genom de nya
medieformaten ökar inkluderingen, då de i sin tur ökar
läsarens möjligheter att hitta sina egna berättelser.
Dessa berättelser utforskar och stärker läsarens identi-
tet, liksom när läsaren tar del av litteratur på sitt mo-
dersmål.

Utveckla skrivandet som konstform
Västerbotten är präglat av en stolthet över och en
medvetenhet om den starka och betydelse-fulla littera-
tur som skapats här. Både etablerade författare och
skribenter har således en rik litterär tradition att förhålla 
sig till. Denna tradition kan betyda att fler inspireras till 
att välja författarskapet som sin livsgärning än
vad som är förhållandet i många andra regioner.
Det är en rikedom och utmaning och i detta ligger en
ambition till hållbarhet av tillväxten av nya författare.
Regionbibliotek Västerbotten har ett uppdrag att tillse
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att skrivandet och författarskapet tas till vara som en 
resurs för arbetet på biblioteken och i skolorna. Att
skapa möjligheter att ingå i litterära och andra konst-
närliga sammanhang. Att ge inspiration och bränsle till
att hålla det konstnärliga utövandet levande och vitalt
ska fortsatt utvecklas.

Utvecklingsområden Regionbibliotek Västerbotten
• Öka biblioteksverksamheters digitala kompetens samt 
verka för en hållbar medie- och informationskunnighet 
(MIK)
• Stötta och utveckla bibliotekens lärande organisation
• Stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser 
och aktiva noder i samhället
• Undersöka möjligheten att tillsammans med
kommunerna stärka skolbibliotekens verksamhet
• Tydliggöra läsandet som demokratisk kraft
• Utveckla skrivandet som konstform

Professionell bild- och formverksamhet

Bild- och formområdet innefattar bland annat måleri,
skulptur, fotografi, video, design och konsthantverk,
men också olika gränsöverskridande uttryck där sam-
tidskonsten ofta befinner sig. De flesta konstutövare är
egenföretagare och arbetar, förutom med sin egen
konstnärliga praktik, även med att undervisa, medverka 
som konsulter och experter i olika konstsammanhang, 
arrangörer, initiativtagare till projekt, program och 
konstnärsdrivna plattformar. Bild- och formkonstområ-
dets infrastruktur och konstens ställning
stärks genom samarbeten mellan aktörer, och genom
att den fria konsten får verka som en obunden kraft.
Viktiga ingångar för att stödja den professionella bildo-
ch formverksamheten är att det finns utställningslokaler 
och att medverkans- och utställningsersättning
enligt MU-avtalet efterlevs. Likaså är det viktigt att en-
procentsregeln tillämpas för konstnärlig gestaltning
vid ny- och ombyggnation på kommunal och regional
nivå.
Regionens konstföreningar står för en betydelsefull
del av infrastrukturen på konstområdet. I merparten
av kommunerna finns aktiva lokala konstföreningar,
vars utställningar ofta arrangeras på biblioteken. Sveri-
ges Konstföreningars distrikt Västerbotten omfattar
fjorton konstföreningar med tretusen medlemmar.
Konstnärscentrum Nord (KC Nord) är en förening tillhö-
rande centrumorganisationerna som verkar för yrkes-

verksamma konstnärers arbetsmarknadsmöjligheter 
och återkommande arrangerar branschdagar
för konstområdet i syfte att belysa konstens villkor och
utvecklingsmöjligheter i norra Sverige. Svensk Form
Västerbotten verkar som en oberoende aktör för desig-
nområdet och bygger broar mellan konst, kultur
och industri genom att bland annat skapa mötesplatser 
och utställningar. I Region Västerbottens organisation 
ingår verksamheten för offentlig konst som omfattar 
konstnärliga gestaltningar av fastigheter samt
den offentliga konstsamlingen.
Offentligt finansierade utställningsverksamhet sker i
Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå konsthall, 
Umeå konsthall, Galleri Alva, Galleri Verkligheten,
Västerbottens museum, Bildmuseet, Vita kuben
(Norrlandsoperan). Konstvägen Sju Älvar är en 35
mil lång konstutställning, från kusten i Holmsund till 
Borgafjäll. Konstnärsdrivna gallerier, privata gallerier
och konstföreningar med utställningsverksamhet
finns i Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Robertsfors,
Skellefteå och Umeå. Exempel på konstnärsresidens är
IASPIS (Umeå) Ricklundgården Saxnäs, Ateljé AM Ör-
träsk (privat) AiR Bygdeträsk (privat), Skapa Spår. Utöver 
det finns Högskoleutbildningar vid Umeå Konsthögsko-
la och förberedande utbildningar vid Umeå
konstskola, Edelviks Folkhögskola och Solviks Folkhög-
skola.

Konstkonsulentverksamheten

Konstkonsulenterna bedriver ett långsiktigt, strategiskt 
arbete för att stärka samtidskonsten i regionen.
Verksamhetens huvudmål är att skapa bättre förutsätt-
ningar för regionens yrkesverksamma bild- och
formkonstnärer, främja barn- och ungas möjligheter
att skapa och uppleva samtidskonst samt bredda 
allmänhetens kunskap och intresse för bild- och form-
konstområdet. Konstkonsulenterna skapar nätverk
och stärker den regionala strukturen för bild- och
formkonsten bland annat genom att stödja initiativ
från det fria kulturlivet, föreningar, studieförbund med
flera.
Konstkonsulenten ingår i den nationella föreningen

Konstkonsulenterna i Sverige som samarbetar kring
nationellt viktiga frågor som skäliga arbetsvillkor, den
konstnärliga friheten och jämställdhetsfrågor för profes-
sionella utövare. Nätverket Konstkonsulenterna i
norr, bestående av de fem nordligaste länen, arbetar
för att stärka konstområdet i Norrland. Detta gör
nätverket bland annat genom samarbetet kring den
nätbaserade tidskriften Volym och fortbildningsinsatser 
för yrkesverksamma konstnärer.
Konstkonsulentuppdraget fördelas mellan två huvud-
män, Konstfrämjandet i Västerbotten och Museum
Anna Nordlander/Skellefteå museum AB. Konstkonsu-
lenterna samverkar med sina huvudmän för att lyfta
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frågor kring demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet,
hbtq och nationella minoriteter.

Långsiktiga strategier för att främja konstområdet 
och konstnärernas förutsättningar och arbetsvillkor.
I och med digitaliseringen och plattformarna som 
öppnat sig internationellt likväl som nationellt behöver vi 
sällan arbeta vidare med området för konstkonsulent-
verksamheten.

Residensprogram och produktionsplatser
Vi ser det som rimligt att begränsa förutsättningarna för 
residensprogram och produktionsplatser med anled-
ning av de förutsättningarna som finns idag på den 
lätttillgängliga internationella arenan, likväl som öppna-
de möjligheter på den nationella.

Plan för regionens bild- och formkonstnärer att
synas i yrkesmässiga sammanhang nationellt
och internationellt.
Vi knyter an detta till fokus på att ta fram en tydlig karta 
för den digitala infrastrukturen som idag finns tillgäng-
lig, där både möjligheter finns att stärka kompetens, 
likväl som att stärka kommunikationsmöjligheter och 
samverkansmöjligheter över stora avstånd.

Utvecklingsområden
Konstkonsulentverksamheten

Museum Anna Nordlander är en självständig avdelning
inom Skellefteå Museum AB med uppdrag att arbeta
med konst och genusfrågor. MAN förvaltar en konst-
samling som ägs av Skellefteå kommun. Delar av sam-
lingen visasför allmänheten på Stiftsgården Skellefteå.
Samlingen, som omfattar verk av kvinnliga, framför
allt nordiska, konstnärer sträcker sig från 1800-talet
fram till idag, med ett tydligt fokus på samtida konst.
Den konstpedagogiska verksamheten vid MAN riktar
sig till barn, unga och vuxna. MAN:s ambition är att
bli ett nordiskt nav församtidskonst och genus. Vi ser 
gärna att man istället synliggör vårt kulturarv.

Museum Anna Nordlander
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och mellankommunal nivå.
Under våren 2021 kommer MAN flytta in i det nybyggda 
Kulturhuset i Skellefteå. Fram till flytten kommer MAN att 
arbeta för att stärka samarbeten med
de olika verksamheter som ska flytta in i Kulturhuset
samt utveckla den egna verksamheten i syfte att
möta de utmaningar och möjligheter den nya platsen
innebär.

Arbetet med samlingen ska lyftas och stärkas.
Arbetet med samlingen ska lyftas och stärkas MANs 
ska
arbeta för att ytterligare tillgängliggöra samlingen,
och verka för att den rent fysiskt lyfts fram. De nya
lokalerna i Kulturhuset i Skellefteå kan vara en arena
för att synliggöra samlingen i framtiden, liksom andra
lokaler och miljöer så som arbetsplatser och företag.
Samlingen ska tillgängliggöras för allmänheten digitalt
genom Skellefteå Museums arkiv Sophie, även en
textbaserad lista ska finnas tillgänglig på hemsidan.
MAN ska också lyfta in samlingen ytterligare i det peda-
gogiska arbetet. Behovet är stort när det kommer
tillförvaltandet av samlingen, både förvaring och om-
händertagande bör ses över. Det handlar om vårt arv,
att förvalta för framtiden det vi lär av igår.

Fördjupa kompetensen inom kulturarv och kulturmil-
jöer
MAN ska arbeta för att sprida kunskap i frågor rörande 
Västerbottens nordliga kulturarv och kulturmiljöer bland 
verksamma konstnärer och kulturutövare i regionen 
samt gentemot besökarna, politiker och tjänstemän. 
MAN ska arbeta för att fördjupa sig inom regionens 
norra kulturarv, för att alltid ligga i framkant inom fältet i
konst-Sverige. Till detta arbete vill MAN knyta forskning 
och utbyte med högre utbildning.

Öka tillgänglighet geografiskt samt fokusera på
delaktighet
MAN ska arbeta för att konst ska upplevas som till-
gängligt både geografiskt, men också tillgängligt med
fokus på delaktighet. MANs arbete för utvecklingen av
konstfältet ska i hög grad handla om delaktighet i
form av medskapande och möjlighet att ta del. MAN
ska arbeta för att nå publik utanför Skellefteå, regionalt, 
men även internationellt. MAN ska jobba tvärgeogra-
fiskt, rikta blicken utåt, åt sidorna, och uppåt,
och arbeta för en internationalisering i samarbete
med de som verkar i den absoluta närheten; Finland,
Ryssland, Norge, samt de norra delarna av Sverige.

Utvecklingsområden
Museum Anna Nordlander

Stärka och lyfta konstnärligt arbete
MAN vill erbjuda konstnärer en arena som möjliggör
utveckling av traditionella utställningsformer och som
främjar experimentlusta, tvärvetenskapliga projekt
och nyskapande uttryck. MAN ska tillsammans med
Konstkonsulenterna i Västerbotten fortsätta verka för
att utveckla konstnärers roll och möjligheter i regionen.

Konstfrämjandet Västerbotten är en ideell förening
vars medlemmar utgörs av folkrörelseorganisationer
och föreningar inom Västerbottens län. Konstfrämjan-
dets arbete utgår från fyra hörnstenar: konstutbildning, 
breddning av arbetsmarknaden för konstnärer,
demokratisering av konsten samt synliggörande av
konst i samhället. I utvecklingsarbetet ingår att utveckla 
samverkan mellan olika aktörer inom konstområdet, 
stödja konstnärer i deras företagande och göra
konsten mer tillgänglig för regionens invånare. Konst-
främjandet Västerbotten är en av huvudmännen för
regionens konstkonsulentverksamhet.

Konstfrämjandet Västerbotten

Utveckla konstpedagogiska metoder
Västerbottens museum är en av regionens stora arenor 
för konst och arbetar aktivt med att dokumentera
regionens konstverksamhet samt samla länsanknuten
konst. Årligen visas ett flertal konstutställningar med
professionella konstutövare. Samarbete sker regelbun-
det med andra konstaktörer såväl regionalt som
interregionalt. Museets programverksamhet är ofta
knuten till konsten och skolor i regionen erbjuds konst-
pedagogiska program. Elever i alla årskurser och SFI 
erbjuds workshops där de uppmuntras till dialog och 
reflektion kring demokrati, kulturarv och aktuella sam-
tidsfrågor med konst som utgångspunkt. Västerbottens 
museum har för avsikt att ytterligare utveckla de
konstpedagogiska metoderna kommande år.

Västerbottens museum AB

Region Västerbottens konstverksamhet omfattar arbe-
tet med konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer. 
Konstverken och de gestaltade miljöerna har lång
livslängd och ingår i länets gemensamma kulturarv. De
erbjuder allmänheten att möta och ta del av konst i
vardagen och på andra platser än i utställningslokaler.
Regionen verkar för att tillämpa enprocentsregeln vid
om- och nybyggnation av regionens fastigheter. Därut-
över ansvarar verksamheten för inköp, förvaltning
och utplacering av konstsamlingen som idag omfattar
18 000 verk. Den offentliga konsten är avsedd att finnas 

Verksamheten för offentlig konst
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 tillgänglig för allmänhet, patienter och personal i
regionens lokaler och verksamheter. Kontinuerliga 
inköp av professionell samtida konst och konsthantverk
är en viktig del av verksamheten. Den framtida utveck-
lingen ska ses som en del av Region Västerbottens
samlade arbete med bild- och formområdet och som
en del av handlingsplanen för Bild och Form i Väster-
botten. Verksamhet för offentlig konst bidrar till att
öka tillgänglighet till konst samt stödja professionella
konstnärer.
Verksamheten Galleri Alva drivs av Region Västerbotten 
som en del av den offentliga konstverksamheten
och är en plats för nyskapande, gränsöverskridande
och undersökande konstnärliga uttryck. Galleriet följer 
en regional profil med ett ansvar att verka för hela
regionen. Utställare kommer i första hand från Väster-
bottens län eller grannlänen. Årligen visas tio
utställningar med huvudsakligt fokus på att synliggöra
professionella konstnärers verksamhet men även de
regionala institutionerna samt Region Västerbottens
anställdas kreativitet. Konstansvariga vid Region Väster-
botten föreslår i samverkan med konstkonsulenter
i länet konstnärer till utställningsprogrammet. Intentio-
nen är att följa det statliga ramavtalet gällande utställ-
nings- och medverkansersättning (MU-avtalet).
Ansvariga för den dagliga galleriverksamheten är gal-
leriets konstansvarige samt Alva kulturs personal.

Emma Ricklunds stiftelse förvaltar Ricklundgården i
Saxnäs med tillhörande konstsamling. I uppdraget
ingår att visa samlingen för allmänheten och att erbju-
da professionella konstskapare vistelse i Ricklundgår-
dens ateljéer. Stiftelsens ambition är att stärka
Ricklundgården som arena för fri och konceptuell
konst. Kontakter har knutits i länet och nationell för att
förbättra och stärka samarbeten med Umeå universitet, 
konstnärliga högskolor samt institutioner och
konstnärer på regional och nationell nivå. Spar-
banksstiftelsen Norrland utser bland annat årligen två 
unga konstnärer från Västernorrland och Västerbotten
som ges möjlighet att vistas och arbeta där. Emma
Ricklunds stiftelse ägs av Vilhelmina kommun och
Region Västerbotten.

Emma Ricklunds stiftelse

Utvecklingsområden Konstkonsulentverksamheten
• Långsiktiga strategier för att främja konstområdet och 
konstnärernas förutsättningar och arbetsvillkor.
• Residensprogram och produktionsplatser
• Plan för regionens bild- och formkonstnärer att
synas i yrkesmässiga sammanhang nationellt
och internationellt.

Utvecklingsområden Museum Anna Nordlander
• Arbetet med samlingen ska lyftas och stärkas.
• Fördjupa kompetensen inom kulturarv och kulturmil-
jöer
• Öka tillgänglighet geografiskt samt fokusera på
delaktighet
• Stärka och lyfta konstnärligt arbete

Utvecklingsområden Västerbottens museum
• Utveckla konstpedagogiska metoder.
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Filmkulturell verksamhet

I Västerbotten skapas film som når ut både till invånar-
na i regionen och till publik i hela världen. Digitalisering-
en har ändrat vårt sätt att skapa och ta del av
film och rörlig bild är en del av allas vardag numera.
Behovet av filmkunnighet har ökat och utvecklingen av
verksamhet inom Skapande skola och Kulturskola ger
möjligheter att arbeta med barn och ungas filmkunnig-
het och filmskapande. Utbildningar inom filmområdet 
finns vid filmlinjen på Edelviks folkhögskola, universitets-
utbildningar i filmdesign och digital design på
LTU Skellefteå och Umeå universitet erbjuder undervis-
ning i rörlig bild vid programmet för digital mediepro-
duktion.
Filmkulturen i Västerbotten har utvecklat sig mycket
de senaste åren. Flera filmskapare från Västerbotten
har fått nationell och internationell uppmärksamhet
för kortfilmer, dokumentärfilmer och långfilmer. Den
samiska filmproduktionen i regionen har stärkts ytter-
ligare. ”Sameblod” och dess framgångar har stärkt 
intresset för samisk film. 

Samtidigt har samiska filmskapare arbetat med utveck-
ling av flertalet kommande
produktioner. Den professionella filmproduktions-
branschen i Västerbotten präglas av att bolag som 
arbetar med beställningsfilm i form av reklamfilm, mu-
sikvideor, informationsfilm och tv-produktion. De har
lokala, nationella och internationella uppdragsgivare
och producerar för flera olika typer av visningsfönster.
Många av företagen producerar även fiktivt eller doku-
mentärt berättande för biograf, tv eller filmfestivaler.
I regionen finns flera årligt återkommande filmfestivaler. 
Störst är Umeå europeiska filmfestival som arrangeras 
av Folkets Bio Umeå som även arrangerar festivalen I 
kvinnlig regi. Bland andra festivaler märks Ammarnäs 
dokumentärfilmfestival, Adak filmfestival och
Dellie maa - Sápmi Indigenous Film & Art Festival i Tär-
naby. Film av unga filmskapare från Västerbotten visas
på VAFF filmfestival, en ambulerande festival som för
närvarande genomförs i Skellefteå.

Film i Västerbotten är ett regionalt resurscentrum för
film och rörlig bild och arbetar med att utveckla filmkul-
turen i Västerbotten. Film i Västerbotten är en resurs för 
aktörer som vill arbeta med film. Det kan handla om att 
visa film, utbilda i film och skapa film.
Detta kan ske genom konsultation, medfinansiering,
tekniskt stöd, kompetensutveckling och nätverksstärkan-
de aktiviteter. Vi arbetar med föreningsliv, utbildningar, 
aktörer i offentlig sektor, näringsliv samt filmskapare, 
såväl amatörer som professionella.
Inom området Barn och unga arbetar Film i Väster-
botten med barn och unga dels på skoltid och dels på 
deras fritid. Vi samarbetar med flertalet olika aktörer
bland annat med verksamhet inom Skapande skola
och Kulturskola.
För att regionensinvånare ska få ta del av ett brett och
varierat filmutbud stöttar Film i Västerbotten biografer 
och andra organisationer som visar film. Inom verk-
samhetsområdet produktion och talangutveckling 
utvecklar Film i Västerbotten filmproduktion och filmska-
pare. Inom alla verksamhetsområden strävar Film i
Västerbotten att utjämna skillnader i tillgång till filmkul-
tur. Det gäller invånarnas möjligheter till att utveckla det 
egna skapandet, lära sig mer om film samt
möjligheten att ta del av ett rikt och varierat filmutbud.

Film i Västerbotten 

Digital infrastruktur för medborgare
Idag finns en god digital infrastruktur för att tillgodogöra 
sig kunskaper i att skapa film, marknadsföra och göra 
sig känd på den digitala marknaden.
Vi ser ett behov av att tydliggöra hur man arbetar i den 
digitala infrastrukturen.
Hjälpvideos finns tillgängliga på youtube för att lära sig 
i princip samtlig mjuk- och hårdvara på ett tillfredstäl-
lande sätt. Vi ser emellertid behovet att tydligöra just hur 
man bör arbeta med detta för de som har intresset. 
Detta kräver i princip allenast framtagande av en enkla-
re dokumentation.

Detta bör stå i kontrast till majoritetens önskemål om att 
lära ut filmkunnighet för barn och unga.
Det är helt enkelt inte rimligt att lägga medel på en 
marknad som är synnerligen dynamisk, där erfoderlig 
kunskap lättsamt finns tillgänglig digitalt idag.

Detta är att anse som ett mer kostnadsneutralt, omän 
tillräckligt omfattande alternativ, som erbjuder barn och 
unga kunskap att skapa film på ett tillfredstllande sätt.

Främja filmvisningar på biograf och filmfestival
Biograferna, filmföreningarna och filmfestivalerna är 
viktiga för att Västerbottens invånare ska få ta del av
kulturupplevelser och ett kvalitativt utbud. Film i Väster-
botten vill därför utveckla sin roll som stöd för biografer 
gällande att kompetensutveckla biografer och fungera 
som konsultativt stöd. Biograferna står inför
varierande utmaningar, exempelvis vittnar biografer i
mindre orter om utmaningar gällande teknisk upprust-
ning eller nyrekrytering av personal.

Utvecklingsområden
Film i Västerbotten 
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Filmfestivalerna ger regionens invånare en mångfald
av film och möjlighet att se film som inte når biografer-
nas ordinarie utbud. Filmfestivalerna fyller även en
viktig funktion i mötet mellan publik och filmskapare.
För att behålla och utveckla filmfestivaler kommer
Film i Västerbotten att fortsätta dela ut bidrag i form
av arrangemangsstöd till föreningar som genomför
festivaler och specialvisningar utöver ordinarie biout-
bud.

Den tekniska utvecklingen av filmmediet är fortsatt
både en tillgång och en utmaning. Film i Västerbotten
vill utveckla sin arkivering av samproduktioner, det är
en stor utmaning att filmer sedan 90-talet ständigt
bytt lagringsformat. Filmerna har ett kulturhistoriskt
värde och är en del av ett kulturarv. Det behövs även
utvecklade rutiner för hur regionens visningsorganisa-
tioner får tillgång till filmer från Västerbotten. Film i
Västerbotten fortsätter sätta stort värde i att film från
regionen ska nå ut till invånarna och att regionens
filmskapare ska få träffa sin publik.

Synliggöra produktionen av
långfilm, tv-drama och dokumentär
Filmproduktioner från Västerbotten har under se senas-
te åren rönt såväl nationella som internationella
framgångar. Filmskapare från regionen har blivit inter-
nationellt uppmärksammade och flera filmskapare har
debuterat som långfilmsregissörer. Filmens olika for-
mat, kort- dokumentär- och långfilm har alla haft en
positiv utveckling i Västerbotten och nått ut på interna-
tionella arenor. Filmskapare från Västerbotten har
möjlighet att få nationell och internationell finansiering 
till långfilm och tv-drama. Film i Västerbotten har
samtidigt en mycket begränsad produktionsbudget
vilket gör att produktioner av berättelser från Västerbot-
ten spelas in utanför Västerbotten. Det finns även
en risk att bolag som byggts upp i Västerbotten flyttar
till andra regioner och att återväxten upphör. Det be-
hövs mer medel till filmproduktion i regionen för att
kunna fortsätta skapa starka berättelser och ge filmbo-
lagen möjlighet att växa som näringar. De filmer
som nått framgångar har visat på kvalitet och konstnär-
lig förnyelse. En viktig faktor har varit att ge filmskapare 
från regionen möjlighet att berätta sina egna
historier. Filmerna fungerar som internationellt utbyte
mellan Västerbotten och övriga världen. Inte minst
märks detta bland den samiska filmproduktionen som
utvecklats tydligt de senaste åren. Med – en omän 
minskad regional finansiering från Västerbotten kan 
film från regionen fortsätta utvecklas genom att lägga 
fokus på enbart synliggörande av produktioner med 
god verkshöjd.

Framtagande av underlag för nätverksstärkande och 
kompetensutvecklande aktiviteter inom filmproduk-
tion
Ta fram dokumentation i enlighet med Digital infrastruk-
tur för medborgare.
Fokus bör ligga på hur man aktivt nätverkar inom grup-
per, och hur man kommer ut på den nationella - likväl 
internationella arenan. En stor del av kompetensstär-
kandet utgår från den digitala infrastrukturen som finns 
tillgänglig för människor i gemen, tillsammans med 
crowdfunding-finansieringsmöjligheter likt gofundme 
eller kickstarter.

Utvecklingsområden Film i Västerbotten
• Digital infrastruktur för medborgare
• Främja filmvisningar på biograf och filmfestival
• Synliggöra produktionen av
långfilm, tv-drama och dokumentär
• Framtagande av underlag för nätverksstärkande och 
kompetensutvecklande aktiviteter inom filmproduktion
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Hemslöjdsfrämjande verksamhet

Slöjden är viktig för en hållbar utveckling och förenar
traditioner, generationer, kulturarv och historia med
samtid och framtid. Slöjden är en viktig del i en hållbar 
utveckling med rötter till självhushållningens tid.
Dess universella uttryck möjliggör för människor att
mötas mellan generationer och över landsgränser.
Duodji, samisk slöjd, har varit och är en viktig del i det
samiska samhället som kulturbärare och identitetsska-
pare genom att kunskap, kultur och kulturarv
vävs samman. Västerbottens läns hemslöjdsförening
har en 110-årig tradition och är huvudman för två läns
hemslöjdskonsulenter, en för hård slöjd och en för
textil. Konsulenterna arbetar med att förnya slöjden

som kultur och näring. I regionen finns ett flertal yrkes-
verksamma slöjdare och konsthantverkare samt
slöjd- och konsthantverksföreningar med egna verkstä-
der: Ersboda slöjdförening, Vilhelmina sameslöjdför-
ening, Vännäs slöjd med Slöjdarnas hus och Handens 
hus i Skellefteå är några av de föreningar och
verksamheter som bidrar till utställningar, försäljning,
utbildning och kurser. Vid Umeå universitet, Edelviks
folkhögskola och Vindelns folkhögskola finns utbildning-
ar i textil, trä och smide. Flera av regionensstudieför-
bund bedriver också kursverksamhet inom konstområ-
det.

Västerbottens läns hemslöjdsförening är huvudman
för länshemslöjdskonsulentverksamhet. Konsulenter
finns inom hårdslöjd och textil. Hemslöjdsförening är
ansluten till Sveriges hemslöjdsföreningars riksförbund, 
SHR. I Skellefteå kommun finns Handens hus
som har en kommunalt anställd hemslöjdskonsulent
för slöjd och konsthantverk, som har ett nära sam- ar-
bete med länshemslöjdskonsulenterna och föreningen. 
Nationellt samarbetar landets konsulenter
kring gemensamma projekt och utställningar. Nämn-
den för hemslöjdsfrågor, NFH är den statliga myndig-
heten med uppgift att främja hemslöjd. De arrangerar 
fortbildningar för hemslöjdskonsulenter och fördelar 
projektmedel bland annat. Hemslöjdsförening
har en 110 årig tradition med samlad kunskap om slöj-
den i regionen och arbetar för att tillvarata, utveckla
och förnya slöjden som kultur och näring. Inom hems-
löjdsrörelsen finns praktisk erfarenhet och gedigen
kunskap om hur man gör saker för hand. Hemslöjden
förenar traditioner, generationer, kulturarv och historia 
med samtid och framtid. Västerbottens läns
Hemslöjdsförening grundades 1909 och föreningen är
majoritetsägare i Hemslöjden AB i Umeå. Genom buti-
ken har slöjdare och konsthantverkare möjlighet till
utställning och försäljning

Västerbottensläns hemslöjdsförening

Genom slöjd arbeta för ett hållbart samhälle för
miljö och människor – en hållbar konsumtion
Slöjden är universell och finns i hela världen och kan
därförförenamänniskor och kulturer också med rötter
i andra länder. Slöjd kan vara friskvård, och kultur, där
hjärna, hand och kropp får röras i gemensam an-
strängning och avslappning. Hemslöjd handlar om att
göra medvetna val som bidrar till ett hållbart samhälle. 
Slöjdtraditionen är hotad som kulturarv och särskilda 
insatser behöver göras för att bevara kunskapen och

Utvecklingsområden
Västerbottensläns hemslöjdsförening

höja kompetensen inom området.

Arrangera fortbildningar för Slöjdhandledare
och arbeta vidare med målgruppen barn och
unga
Intresset för slöjd och att lära sig olika tekniker från
grunden är stort bland unga. Länshemslöjdskonsulen-
terna driver och arrangerar olika aktiviteter med och
för målgruppen. Det finns behov av att utbilda fler
handledare och pedagoger inom hemslöjdsområdet.
Genom kompetensutveckling för slöjdare/konsthantver-
kare breddas möjligheter till arbete mot barn och
unga i till exempel Skapande skola. Länshemslöjdskon-
sulenterna arrangerar fortbildningar för lärare
och pedagoger där målsättningen är att arrangera
slöjdhandledarutbildningar i samarbete med Universitet 
eller folkhögskola.

Stödja utövare som arbetar eller vill börja arbeta
med slöjd och konsthantverk professionellt
Länshemslöjdskonsulenterna stödjer slöjdare och
konsthantverkare som är eller vill bli näringsverksamma 
och som arbetar med småskalig, lokalproducerad slöjd 
i regionen. Konsulentverksamheten bidrar
med rådgivning, kompetensutveckling och projekt. Att
starta slöjdgrupper som samverkar med gemensamma 
utställningar, samarbeten och utbyten
med andra; nationellt eller internationellt. I grupperna 
inspireras deltagarna till utveckling och att
tänja gränserna inom slöjdområdet. Grupper som
konsulentverksamheten har initierat är bla FIMBRIA
och vävgruppen 18 vävare. De arbetar tematiskt och
arrangerar utställningar både i och utanför regionen.
Utställningsmöjligheter som gör slöjden mer synlig i
det offentliga rummet är viktiga och ger möjlighet till
försäljning. Lokalproducerad slöjd är en viktig resurs i
regionen.
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Genomföra och utveckla möjligheterna för hems-
löjdsfrämjande residens i länet.
Hemslöjdkonsulenterna planerar att kommande år 
genomföra och utveckla residens inom slöjdfältet. 
Satsningen är mångbottnad. Slöjdresidens har länge 
saknats och det behövs en ny plattform för slöjdarna att
utvecklas på samtidigt som residens kan vara ett sätt
trygga immateriella kulturarv på. Förhoppningen är
också att residensen ska leda till nya samarbeten och
delar av samhället slöjden annars sällan når.

Skapa nya arenor för samarbeten, där fler har
möjlighet att uppleva nyttan och glädjen med
slöjden.
Konsulentverksamheten vill skapa fler mötesplatser
för slöjd och hantverk där regionens innevånare ges
möjlighet till slöjdupplevelser och där slöjdare/konst-
hantverkare ges fler möjligheter till arbete. Ett exempel 
på Ålidhem där ett slöjdat utegym tagit form med
initiativ från hårdslöjdskonsulenten i Västerbottens
läns hemslöjdsförening. I projektet med många samar-
betspartners; Umeå kommun, Ålidhem äger och
Västerbottens Idrottsförbund. Resultatet blev en tvärkul-
turell plats för motion, integration och slöjd som
möts i det offentliga rummet där redskapen är tillverka-
de på ett slöjd- och hantverksmässigt sätt.

Främja kunskapsöverföring av slöjdkunskaper
genom kursverksamhet
Tekniker som rotslöjd, tovning, näverslöjd, vävning
och täljning, är några exempel på slöjdtekniker som
föreningen arrangerar kurser i. Insatser för att bevara
de traditionella slöjteknikerna är viktiga eftersom de
annars riskerar att försvinna. Hemslöjdsföreningen
har ett arkiv med slöjd, inventeringar och skisser från
föreningens historia. I Arkivet arbetar verksamheten
vidare med att digitalisera och fotografera det som
finnsisamlingarna. På textila sidan är hemslöjdskonsu-
lenten, rådgivande för de 20-talet dräkter som finns i
Västerbotten. Under de senaste åren har dräktintresset 
ökat och kräver större arbetsinsats. Där har den
konsulentverksamheten ett ansvar för framtagning av
dräkttyger och för att kvalitén på materialet bibehålls.
Vävstugornas verksamheter runt om i regionen är vikti-
ga kulturbärare och kan bidra till det arbetet. I varje
kommun finns ett flertal vävstugor som bevarar traditio-
nerna i regionen och för kunskaper vidare. Vävstugorna 
har också en viktig social betydelse.

Utvecklingsområden Västerbottens läns hemslöjds-
förening
• Genom slöjd arbeta för ett hållbart samhälle
för miljö och människor – en hållbar konsumtion
• Arrangera fortbildningar för Slöjdhandledare
och arbeta vidare med målgruppen barn och
unga
• Stödja utövare som arbetar eller vill börja arbeta med 
slöjd och konsthantverk professionellt
• Genomföra och utveckla möjligheterna för
hemslöjdsfrämjande residens i länet
• Skapa nya arenor för samarbeten, där fler har
möjlighet att uppleva nyttan och glädjen med
slöjden
• Främja kunskapsöverföring av slöjdkunskaper
genom kursverksamhet
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Nya och alternativa konst- och kulturformer

Genom att korskoppla konst och kultur uppfinns nya
konst- och kulturuttryck. Kultur som begrepp inrymmer 
en mängd olika element som på sina respektive
unika sätt förenar och utvecklar människor och sam-
hällen. Kultursamverkansmodellen inrymmer ett antal
regionala kulturverksamheter men utanför modellen
finns en mängd fristående aktörer som på olika sätt 
bidrar till att utveckla kulturen såväl som samhället. Det
kan handla om subkulturer som genom sin närvaro

ifrågasätter och utmanar samhällsnormer eller konst-
närliga uttryck. Kulturuttryck som oftast inte inryms i
en mer traditionell benämning av kulturbegreppet,
men som spelar en viktig roll. En utmaning för de fria
kulturaktörernas är det bidragssystem som kan begrän-
sas av prioriterade åldersgrupper. Nuvarande bidrags-
system bör ses över i syfte att möjliggöra för nya
konst och kulturuttryck att ta plats på den regionala
arenan. 

Inom begreppet spelkultur ryms olika former av spel
och spelrelaterade grenar såsom digitala spel, lajv,
brädspel, rollspel, cosplay och fantastik. Spel är en 
interaktiv kulturform där deltagarna samtidigt kan vara
både åskådare och medskapare. Spelkulturen är också
ofta genreöverskrivande och det finns naturliga berö-
ringspunkter med traditionella kulturuttryck som
slöjd, teater, film, musik, litteratur och kulturarv. Spel
kan även användas som ett pedagogiskt verktyg och

Spelkultur

bidrar till att skapa nya arbetstillfällen. Spelföreningar är 
idag viktiga kulturskapare och kulturaktörer i regionen. 
Samverkan mellan dessa och andra kulturverksamheter 
bör utvecklas och spelkulturen lyftas fram och synlig-
göras. Olika initiativ för en mer jämställd och öppen 
spelkultur behöver också utvecklas. Region Västerbot-
ten ser ett behov av att tydligare lyfta fram och inkludera 
spelkulturen i den kulturpolitiska kontexten.

5.Uppföljning och utvärdering
Region Västerbotten ansvarar för att löpande samordna 
uppföljning och utvärdering av den regionala
kulturplanen. Detta sker i enlighet med förordningen
om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet och utifrån de nationella kulturpolitiska 
målen.
Myndigheten för kulturanalys har regeringens uppdrag
att utvärdera, analysera och redovisa effekterna av
den statliga kulturpolitiken.
Kvantitativa och kvalitativa redovisningar görs årligen
för de regionala kulturverksamheter som ingår i kultur-
samverkansmodellen. I redovisningarna följs verksam-
hetens utvecklingsområden och kulturplanens
samverkansområden upp. Underlagen sammanställs
av Region Västerbotten till Kulturrådet i enlighet med
gällande förordningar och riktlinjer.
De regionala kulturverksamheterna gör egna redovis-
ningar i årsbokslut och verksamhetsberättelser som
följs upp av Region Västerbotten och som också ligger
till grund för Region Västerbottens egen årsredovisning 
kopplad till regionplanen. Region Västerbottens kultu-
rutskott ansvarar för regelmässig

uppföljning, utvärdering och analys av verksamhetsom-
rådet. Kulturplanen är del av målsättningarna i region-
planen och den regionala utvecklingsstrategin.
Övriga verksamheter och projekt som regionen ingått
överenskommelser eller uppdrag tillsammans med
följs också upp. Uppföljning görs gällande antagna
handlingsplaner, direktiv och policys inom konst- och
kulturområdet såväl som ekonomiska uppföljningar.
Detta sker löpande. Detsamma gäller uppföljning av
genomförda möten och konferenser.
Region Västerbotten avser att utveckla formerna för
uppföljning och utvärdering med fokus på dialog och
tematiska mötesplatser. Formaliserade kommundialo-
ger som genomförs årligen är en gemensam ambition
för Region Västerbotten och regionens kommuner. 
Genom systematisk uppföljning skapas bättre förutsätt-
ningar för analyser och utvärderingar. Region Väster-
botten genomför vid behov analyser av horisontella
perspektiv och särskilda konst- och kulturområden i
syfte att stärka den regionala kulturutvecklingen. 
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6.Kulturverksamheter

Följande verksamheter ingår i Region Västerbotten
regionala kulturverksamhet som uppbär statliga
och/eller regionala anslag.

Västerbottensteatern AB: Västerbottensteatern AB
ägs till 60 procent av Region Västerbotten och till 40
procent av Skellefteå kommun. Västerbottensteatern
har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka
och utveckla teater och annan scenisk konst i regionen.

Giron Sámi Teáhter: Giron Sámi Teáhter är en turneran-
de institutionsteater med huvudsäte i Kiruna samt
verksamhet för ungdomar i Tärnaby. Giron Sámi
Teáhter är organiserad som en ideell förening vars
medlemmar till största delen består av sameföreningar 
och samiska organisationer.

Fria teatrar: Region Västerbotten ger årliga anslag till
följande fria teatrar i regionen; Profilteatern, Skuggtea-
tern och Ögonblicksteatern. De har sina fasta scener i 
Umeå men bedriver en omfattande turnéverksamhet 
både i och utanför regionen. Teatrarnas uppdrag inne-
bär satsning på barn- och ungdomsproduktioner.

Teatercentrum Norra: Teatercentrum Norra erhåller
regionala medel från Region Västerbotten, Region
Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och
Norrbottens läns landsting. Teatercentrums verksamhet 
syftar till att skapa bättre förutsättningar för sina
medlemmar, teatrar och individer, att utöva fri professi-
onell teaterkonst.

Norrlandsoperan AB: Norrlandsoperan AB ägs till 60
procent av Region Västerbotten och till 40 procent av
Umeå kommun. Norrlandsoperan har ett regionalt
ansvar att producera, främja, stärka och utveckla
opera, musikteater, musik, dans och annan scenisk
verksamhet i regionen. I uppdraget ingår även den
regionala danskonsulentverksamheten och den regio-
nala musikverksamheten.

Dans i Västerbotten: Den regionala danskonsulent-
verksamheten ska verka för att dans ska ges större
plats i invånarnas vardag, med fokus på barn och 
unga, öka kunskapen om danskonsten i regionen, vara
ett stöd för dem som yrkesmässigt eller på fritiden
vill arbeta med och för danskonsten samt bidra till att
stärka dansens ställning. Dans i Västerbotten hand-
lägger även det regionala turnéstödet för dansgrupper 
enligt gällande riktlinjer.

Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD):
NMD är ett kommunalförbund med de tre nordligaste
landstingen och Region Jämtland Härjedalen som
medlemmar. NMD är ett turnénätverk för opera, musik-
teater och dans. Region Västerbotten förmedlar
det statliga bidraget till NMD inom ramen för kultursam-
verkansmodellen.

MOTILI: MOTILI (Musik och Teaterföreningar i Lappands 
Inland) är en förening bestående av representanter 
från 5 inlandskommuners Mu- sik- & Teaterföreningar. 
Uppdraget är att bidra till att skapa ett
brett kvalitativt musikutbud i inlandet. MOTILI erhåller
ett årligt arrangörsstöd från Region Västerbotten och
Statens kulturråd.

Riksteatern Västerbotten: Riksteatern Västerbotten är
huvudman för den regionala konsulentverksamheten
inom teaterområdet och arbetar för att främja tillgång-
en till ett mångsidigt och kvalitativt scenkonstutbud i 
hela regionen, särskilt för barn och unga. Riksteatern 
Västerbotten handlägger det regionala turnéstödet för 
fria teatrar enligt gällande riktlinjer.

Västerbottens museum AB: Västerbottens museum
AB ägs till 60 procent av Umeå kommun och 40 procent 
av Region Västerbotten. Västerbottens museum
har ansvar för kulturmiljöverksamheten i hela Väster-
bottens län och för att bevara, dokumentera, utforska, 
vårda och levandegöra regionens kulturarv,
konst och konsthantverk. Sune Jonsson centrum för
dokumentärfotografi är en del av Västerbottens muse-
um.

Skellefteå museum AB: Skellefteå museum AB ägs till
60 procent av Skellefteå kommun och till 40 procent
av Region Västerbotten. Skellefteå museum har ett
regionalt ansvar för den museala verksamheten och
kulturmiljövården i Skellefteå, Norsjö och Malå kommu-
ner, samt huvudmannaskap för Museum Anna
Nordlander. Skellefteå museum har ett övergripande
regionalt ansvar beträffande teknik- och industrihistoria 
efter år 1900. Skellefteå museum ska genom
Museum Anna Nordlander vara en mötesplats för
hela regionen där samtidskonst och genusfrågor står
i centrum och har även uppdraget att bedriva regional 
konstkonsulent verksamhet.
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Skogsmuseet i Lycksele AB: Skogsmuseet i Lycksele AB
ägs till 51 procent av Lycksele kommun och till 49 pro-
cent av Region Västerbotten. Skogsmuseet i Lycksele
har ett övergripande regionalt ansvar beträffande
skogens och skogsbrukets historia, samt att synliggöra 
den samiska kulturen.

Västerbottens läns hembygdsförbund: Västerbottens
läns hembygdsförbund uppbär ett årligt verksamhets-
anslag för sitt kulturarvsarbete i regionen. Hembygds-
förbundets övergripande mål är att tillvarata
och vårda de västerbottniska kulturarven i samverkan 
med sina medlemsföreningar.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten: Folkrörelsearkivet i
Västerbotten har till uppgift att samla, bevara och
tillgängliggöra i första hand förenings- och folkrörelse-
arkiv i Västerbotten. Region Västerbotten och Umeå
och Skellefteå kommuners gemensamma finansiering
fördelas så att regionen står för 62,5 procent av verk-
samheten iUmeå respektive Skellefteå och att kom-
munerna står för 37,5 procent av verksamheten i sin 
kommun.

Företagsarkivet i Westerbotten: Företagsarkivets i
Westerbotten huvuduppgift är att samla, bevara och
för forskning tillhandahålla arkivmaterial från verksam-
ma eller tidigare verksamma företag inom Västerbot-
tens län. Region Västerbotten står för 50 procent
av regionens anslag och Umeå och Skellefteå står för
25 procent vardera.

Regionbibliotek Västerbotten: Regionbibliotek Väster-
botten är en del av det nationella biblioteksnätverket
och driver biblioteksutveckling i regionen. Verksamheten 
främjar samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet. Arbetet bedrivs i enlighet med den regionala
biblioteksplanen. I den regionala biblioteksverksam-
heten ingår områdena litteratur- och läsfrämjande.
Region Västerbotten är huvudman för den regionala 
konsulentverksamheten inom biblioteks- och litteratur-
området.

Kultur i vården och sjukhusbiblioteken: Regionbiblio-
tek Västerbotten driver kultur i vården- verksamhet,
vilket omfattar de tre sjukhusbiblioteken i Umeå,
Skellefteå och Lycksele. På Norrlands universitetssjukhus 
inryms sjukhusbiblioteket i kulturcentrum Alva
Kultur och där finns även Galleri Alva. I verksamheten 
ingår också medicinsk biblioteksverksamhet vid
Lycksele och Skellefteå lasarett.

Konstfrämjandet Västerbotten: Konstfrämjandet Väs-
terbotten är en ideell förening vars medlemmar utgörs
av folkrörelseorganisationer och föreningar inom Väs-
terbottens län. Konstfrämjandet Västerbotten uppbär
ett årligt verksamhetsanslag för bland annat konstbil-
dande verksamhet och har även uppdraget att bedriva 
regional konstkonsulentverksamhet.

Konstkonsulentverksamhet: Konstfrämjandet Väster-
botten och Museum Anna Nordlander har uppdraget
att bedriva regional konstkonsulentverksamhet i syfte
att skapa bättre förutsättningar för regionens yrkesverk-
samma konstnärer, främja barn och ungas möjligheter 
attskapa och uppleva bildkonst samt bredda allmänhe-
tens kunskap och intresse för bild- och formområdet.

Kulturstipendier: Region Västerbotten delar årligen ut
ett bildkonststipendium och högst fyra målinriktade
kulturstipendier. Stipendierna riktar sig till kulturskapare 
och är avsedda att möjliggöra exempelvis konstnärligt 
utvecklingsarbete. Region Västerbotten delar
även ut ett hedersstipendium i form av en minnesgåva.

Galleri Verkligheten: Galleri Verkligheten är ett ick-
ekommersiellt konstnärsdrivet projektrum för samtids-
konst i Umeå som erhåller bidrag från Region Väster-
botten, staten och kommunen. Galleriets verksamhet 
består av utställningar, föreläsningar och internationella 
samarbeten.

Galleri Alva: Galleri Alva är en del av kulturcentrum
Alva Kultur på Norrlands universitetssjukhus i Umeå
och en plats för nyskapande, gränsöverskridande och
undersökande konstnärliga uttryck.

Emma Ricklunds stiftelse: Emma Ricklunds Stiftelse
ägs av Vilhelmina kommun och Västerbottens läns
landsting till 60 respektive 40 procent och drivs med
stöd av Region Västerbotten och Vilhelmina kommun.
Emma Ricklunds stiftelse förvaltar Ricklundgården i
Saxnäs med tillhörande konstsamling. I uppdraget in-
går att visa samlingen för allmänheten och att erbjuda
professionella konstnärer vistelse i Ricklundgårdens
ateljéer.

Film i Västerbotten: Film i Västerbotten är regionalt
resurscentrum för film och rörlig bild med uppgiften
att stödja och bredda filmkulturen i Västerbottens
län och främja utvecklingen av den audiovisuella
branschen. Region Västerbotten är huvudman för den
regionala konsulentverksamheten inom filmområdet.
Västerbottens läns hemslöjdsförening: Hemslöjdsför-
eningen är huvudman för den regionala konsulentverk-
samheten inom slöjdområdet. De arrangerar
bland annat kurser och utbildningar för verksamma
slöjdare. Genom olika arrangemang i regionen arbetar
hemslöjdskonsulenterna för attflerinvånare iregionen
får ta del av slöjden.

Mångkultur: Mångkultur ingår i Region Västerbottens
egen organisation. I Region Västerbotten har denna
verksamhet kommit att utvecklas till att ingå i det 
samlade jämlikhetsarbetet. Ett arbete som bland annat 
innefattar kunskapsspridning och dialog.
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Studieförbund: I Västerbottens län finns ett tiotal stu-
dieförbund. Årliga verksamhetsanslag ges till studieför-
bundens regionala organisationer. Anslagen åtföljs
av en överenskommelse. Fördelningen till respektive
studieförbund fastställs av Folkbildning Västerbotten.

Folkhögskolor: I Västerbottens län finnssju folkhögsko-
lor: fem rörelseägda folkhögskolor och två folkhögskolor 
som ägs av Region Västerbotten. Region Västerbotten 
har en överenskommelse med folkhögskolorna i regio-
nen. Årliga verksamhetsanslag ges till de
fem rörelseägda folkhögskolorna. Interkommunala er-
sättningar är ett betalningsansvar Region Västerbotten 
har för elever folkbokförda i Västerbottens län som går 
utbildningar vid folkhögskolor på andra orter
i Sverige.

Västerbottens idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna:
Västerbottens Idrottsförbund och Studieförbundet
SISU Idrottsutbildarna Västerbotten har en gemensam
överenskommelse med Region Västerbotten. Anslaget
till idrottsrörelsen är kopplad till överenskommelsen.
Friluftsfrämjandet: Friluftsfrämjandet Västerbotten
erhåller ett årligt verksamhetsbidrag från Region Väster

botten för verksamhet som bedrivs för barn och
ungdomar.

Ungdomsdistrikt: Region Västerbotten ger årliga an-
slag
till ungdomsdistrikts organisationer enligt fastställda
mål och villkor. Anslagen ska bland annat bidra till kva-
litets- och utvecklingsarbete inom organisationen
samt ge barn och unga en meningsfull fritid och enga-
gera fler ungdomar i föreningslivet.

Ungdomsbidrag: UtU är ett utvecklingsbidrag som 
regionens ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar
och ungdomsgrupper med flera kan söka. Bidraget
kan användas till utveckling av verksamhet, ledarskap, 
föreningsliv, arrangörskap med mera. Det finns
också ettstimulansbidrag, Trio, som bygger på sam-
verkan mellan ungdomar och regionens producenter/
konsulenter och ansökan ska göras gemensamt
och vara byggd på en ny idé. Vidare finns det ett ar-
rangörsbidrag för unga arrangörer mellan 13–25 år.

Samiska arrangemang: Samisk vecka i Umeå, Lycksele
och Vilhelmina genomförs med årliga bidrag från Regi-
on Västerbotten.

7.Kommundialoger
Region Västerbotten samt de verksamheter som har
regionalt och statligt stöd ska samverka eller samråda
med kommuner, professionella kulturskapare och civil-
samhälle i både framtagande och genomförande av
kulturplanen. Det kan görasformaliserat och strukturerat 
eller inom ramen för den verksamhet som bedrivs.
Region Västerbotten har valt nedanstående dialogstruk-
tur.
Samrådsdialoger har förts med representanter för det
professionella kulturlivet, civilsamhället, urfolket samer-
na och övriga nationella minoriteter. Samrådsdialoger-
na har tagit sin utgångspunkt i de befintliga regionala 
kulturpolitiska målen där utvecklings- och samverkans-
möjligheter inom kulturområdet diskuterats
och identifierats.
Verksamhetsdialoger har förts med respektive verksam-
het som erhåller medel inom ramen för kultursamver-
kansmodellen. Dialogerna har utgått från
verksamheternas utmaningar och utvecklingsmöjlighe-
ter och förtsi relation till regionalt identifierade områden 
som geografi, samverkan, prioriterade

målgrupper och allas lika möjligheter att delta i kulturli-
vet. Verksamheterna har även varit representerade i
kulturdialoger som genomförs i regionens kommuner.
Kommundialoger har genomförts i regionens femton
kommuner. Sammanlagt hölls arton dialoger. Kommun-
dialogerna arrangerades i tre olika format och tog
sin utgångspunkt i lokala utmaningar och behov:
1) Kommunpolitiker och tjänstepersoner i möte med
representanter för Region Västerbottens kulturutskott, 
kulturenhet och regionala verksamheter, 2) utökad 
dialog med kommunenssärskilt inbjudna lokala aktörer, 
3) öppen dialog där inbjudan gått ut till allmänheten. 
Dialoger utgick ifrån ett ramverk som gemensamt 
beslutats i dialog mellan Region Västerbotten och den 
med samordnande funktion i kommunen.
Ramverket byggde på områden som Region Västerbot-
ten identifierat tillsammans med frågor som respektive 
kommun ansåg viktiga att lyfta vid dialogerna.
De öppna dialogerna syftade till att identifiera kulturlivet 
i Västerbottens utmaningar

Samrådsdialoger
Maj - Oktober 2018 Kulturforum

13-14 November 2018

Verksamhetsdialoger
November - December 2018

Kommundialoger
Januari - Mars 2019

Remissförfarande April - Juni 2019

Remisscafé

Politisk beredning och beslut
September - December 2019
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De i dialogerna identifierade utmaningarna och beho-
ven i kommunerna är bland annat: barn och ungas rätt
att ta del av och skapa kultur, föreningsutveckling i rela-
tion till föryngring och återväxt, kulturarvet och kulturmil-
jöernas betydelse, kulturskolornas betydelse för
barn och ungas kulturskapande, kulturföreningarna
och de ideella krafternas betydelse för lokalsamhället,
bibliotekens betydelse för lokal- samhället, professio-
nella kulturskapares möjlig- heter att bo och verka,
de regionala kulturverk- samheternas synlighet, samisk 
kultur och urfolkets rätt till sin egen kultur, digitalisering-
ens ut- maningar och möjligheter, kultur som
integrationsverktyg, geografiska och demografiska 
utmaningar, behovet av ändamålsenliga lokaler, ökade
resurser och ökad samverkan.

Bjurholms kommun ansvarar kultur- och utbildnings-
nämnden för kulturverksamheten. I verksamheten ingår 
bibliotek, allmänkultur, kulturskola, stöd till studieför-
bund, kontakt mot föreningslivet. Exempel på kultur och 
kulturmiljöer i Bjurholms kommun: Kulturföreningar och 
studieförbund, hembygdsgård och
svenska kyrkan.
Dialog: I Bjurholm hölls en politiker- och tjänstepersons-
dialog med inbjudna lokala föreningar. Vid dialogen 
lyftes bland annat frågor gällande ökad delaktighet hos 
barn och unga, det ideella arbetets betydelse, fören-
ingsutveckling i relation till föryngring och
återväxt, kulturskolans utmaningar, behovet av stöd-
strukturer för arrangörsleden samt kulturarvets betydel-
se i lokal samhället.

Dorotea kommun ansvarar kommunstyrelsen för 
kulturverksamheten. I verksamheten ingår bibliotek, 
kulturarrangemang och kulturskola. Exempel på kultur
och kulturmiljöer i Dorotea kommun: barnkulturen,
musik- och teaterförening, husvagnsmuséet och
konstförening. Dorotea är samisk förvaltningskommun.
Dialog: I Dorotea hölls en öppen dialog. Vid dialogen
lyftes bland annat frågor gällande att nå ut till barn och
unga med kultur, behovet av ändamålsenliga lokaler,
behovet av ökade resurser till kultur, föreningsutveckling 
i relation till föryngring och återväxt, geografiska och 
demografiska utmaningar, kulturarvet och kulturmil-
jöernas bevarande och brukande samt betydelsen av 
ideella krafter. Dialogen ägde rum 19 februari 2019.

Lycksele kommun ansvarar kommunstyrelsen för kul-
tur- och fritidsverksamheten. Kommunstyrelsen ansva-
rar bland annat för kommunens delägarskap i
Skogsmuseet i Lycksele AB. I kulturverksamheten ingår
bibliotek (med biblioteksbuss), kulturskolan, och allmän-
kultur. Exempel på kultur och kulturmiljöer i Lycksele 
kommun: Hembygdsgillet, Liksjuon Sámiensiäbrrie 
(Lycksele sameförening), Lycksele musikoch teaterfören-
ing, Lycksele konstförening, Lycksele Spelmanslag med 
flera kulturföreningar, Gammplatsen, Skogsmuseet i 
Lycksele, Tuggengården, Lycksele Ateljé och olika kyr-

kosamfund. De olika studieförbunden i kommunen står 
också för en stor del av kulturaktiviteterna. Lycksele är 
även samisk förvaltningskommun.
Dialoger: I Lycksele hölls två dialoger: en politiker och
tjänsteperson dialog och en öppen dialog. Vid dialoger-
na lyftes bland annat frågor gällande kulturskolans
betydelse, behovet av ändamålsenliga lokaler, samisk
kultur och samernas rätt till sin egen kultur, samverkan, 
kulturarvet och kulturmiljöernas betydelse, ekonomi och 
resurser samt digitaliseringens utmaningar
och möjligheter.

Malå kommun ansvarar kultur- och fritidsnämnden för
kulturverksamheten. I verksamheten ingår bibliotek,
kulturskola, fritidsgård, turistinformation, kulturlokalen 
forum och allmänkultur med exempelvis bidrag till
kulturföreningar, studieförbund och utdelning av kultur-
stipendium. Exempel på kultur och kulturmiljöer i
Malå kommun: Kulturnatta, Lappland Woodstock och
aktiviteter/arrangemang organiserade av ideell sektor
och studieförbund, Koppsele, Lappstan, Malå hem-
bygdsgård, Sagabiografen i Adak, Museum Göta och
Verner. Malå kommun är samisk förvaltningskommun.
Dialog: I Malå hölls en öppen dialog. Vid dialogen lyftes 
bland annat frågor gällande barn och ungas möjlig-
heter att skapa och ta del av kultur, behov av ända-
målsenliga lokaler, samverkan mellan aktörer, behovet 
av ökade resurser till kultur samt föreningsutveckling i 
relation till föryngring och återväxt. 

Nordmalings kommun ansvarar kommunstyrelsen för
kulturverksamheten. I verksamheten ingår bibliotek,
kulturskola, bidrag till studieförbund och kulturförening-
ar samt fritid och turism. Exempel på kultur och
kulturmiljöer i Nordmalings kommun: Nordmalings
musik- och teaterförening, hembygds- och bygde-
gårdsföreningar, Kulturföreningen Huset i Klöse,
Konsthall Norra Kvarken, Olofsfors Bruk och flera muse-
er samt Folkets Hus i Rundvik.
Dialog: I Nordmaling hölls en politiker och tjänsteper-
sonsdialog. Vid dialogen lyftes bland annat frågor
gällande behovet av ökade resurser, betydelsen av
samverkan, behovet av upprustningar av vissa lokaler,
kulturarvet och kulturmiljöernas betydelse för kommu-
nen samt bibliotekets roll i lokalsamhället.

Norsjö kommun ansvarar kommunstyrelsen för kultur-
verksamheten. I verksamheten ingår kulturskola,
bibliotek och fritidsgård. Exempel på kultur och kultur-
miljöer i Norsjö kommun: Berättarföreningen, Norsjö
hembygdsförening, Norsjöslöjdarna, Beredskapsmuse-
um, Norsjö och Bastuträsk Folkets hus, Dahlbergsgår-
den, Ringvor i Rengård, Svansele dammängar,
Raggsjöliden - Torgny Lindgrens litterära landskap,
Kulturreservatet Rörträsk Silängar, Älgjägarfolkets
viste. Dialog: I Norsjö hölls en politiker och tjänsteper-
sonsdialog. Vid dialogen lyftes bland annat frågor 
gällande behovet av ändamålsenliga lokaler, kulturar-
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vet och kulturmiljöernas betydelse för kommunen, 
digitaliseringens utmaningar och möjligheter, de ideella 
krafternas betydelse, kultur som integrationsverktyg, 
föreningsutveckling i relation till föryngring och återväxt,
bibliotekets betydelse i lokalsamhället samt behovet
av ökade resurser till kultur.

Robertsfors kommun ansvarar Tillväxtutskottet för
kulturverksamheten. I verksamheten ingår bibliotek,
allmänkultur samt bidrag till bildningsförbund och kul-
turföreningar. Kulturskolan hör till Barn och utbildnings-
utskottet. Exempel på kulturföreningar och kulturmiljöer i 
Robertsfors kommun: Konstföreningen,
Bygdeå-Nysätra släktforskningsförening, hembygdsför-
eningen och intresseföreningar, Robertsfors teater
& musik, Robertsfors musiksällskap, Överklintens Folkets 
Husförening, Bruksmuseet, Kulturrum i Ratan,
Kålaboda lantbruksmuseum.
Dialog: I Robertsfors hölls en politiker- och tjänsteper-
sonsdialog med inbjudna lokala föreningar. Vid dialo-
gen lyftes bland annat frågor gällande barn och
ungas möjligheter att skapa och ta del av kultur i rela-
tion till kulturskola, kultur som framgångsfaktor, kultur-
föreningar och de ideella krafternas betydelse, professi-
onella kulturskapares möjligheter att bo och
verka, geografiska och demografiska utmaningar samt
föreningsutveckling i relation till föryngring och återväxt.

Skellefteå kommun ansvarar kulturnämnden för kultur-
verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för
kommunens delägarskap i Skellefteå museum AB och
Västerbottensteatern AB. I kulturnämndens verksam-
hetsområde ingår allmän kulturverksamhet, program-
verksamhet, kulturutveckling, biblioteksverksamhet,
offentlig gestaltning, konsthall, konstarkiv, kulturskola
och Nöjesfabriken - en dagligverksamhet med inrikt-
ning teater. Kulturnämnden ger stöd till studieförbund, 
kulturföreningar och kulturaktörer. Exempel på
kultur och kulturmiljöer: Det finns ett flertal hembygds-
föreningar och kulturföreningar i kommunen,
festivaler som Berättarfestivalen, Trästocksfestivalen,
Nordsken, Burträsksvängen och kulturinstitutioner
som Museum Anna Nordlander, Skellefteå Museum,
Västerbottensteatern samt ett Sara Kulturhus under
uppbyggnad och Nordanå kultur- och kulturarvsområ-
de för att nämna exempel. Skellefteå kommun är
finsk förvaltningskommun och har utsetts till Barnrätts-
kommun av Unicef Sverige.
Dialoger: I Skellefteå hölls två dialoger. En politiker och
tjänstepersonsdialog och en öppen dialog. Vid dialo-
gerna lyftes bland annat frågor gällande barn och
ungas rätt att ta del av och skapa kultur oavsett vart i
kommunen/regionen de bor, professionella kulturska-
pares möjligheter att bo och verka i Skellefteå kommun 
och Västerbottens län, behovet av samverkan, kul-
turskolornas betydelse och utveckling samt det nya
kulturhusets möjligheter och behovet av Nordanå som
ett fortsatt kulturområde. 

Sorsele kommun ansvarar kommunstyrelsen för kultur-

verksamheten. I verksamheten ingår bibliotek och 
kulturavdelning. Exempel på kulturföreningar och 
kulturmiljöer i Sorsele kommun: Sorsele Poesisällskap, 
Ammarnäs Sameförening, Gargnäs Intresseförening,
Lapplatsen i Ammarnäs, Viktoria kyrkan i övre Juktåda-
len, Jillesnoule, Sorsele hembygdsområde. Sorsele
kommun är samisk förvaltningskommun.
Dialog: I Sorsele hölls en politiker och tjänstepersonsdi-
alog. Vid dialogen lyftes bland annat frågor gällande
betydelsen av en gemensam viljeriktning när det gäller
kulturfrågor i kommunen, kommunal samverkan, geo-
grafi och demografi, nationella minoriteters kulturer
och samernas rätt till sin egen kultur, bibliotekens roll
i lokalsamhället, kreativa näringar och kulturskapares
möjligheter att bo och verka i kommunen, mötesplatser 
och ändamålsenliga lokaler, föreningsutveckling i
relation till föryngring och återväxt samt kulturskolornas 
roll för barn och ungas framtid i inlandet.

Storumans kommun ansvarar Fritids-, kultur- och ut-
bildningsnämnden för kulturverksamheten. I verksam-
heten ingår förskola, grundskola, gymnasium, bibliotek, 
allmänkultur, bidrag till bildningsförbund och kulturför-
eningar, fritidsgårdar, Skapande skola. Exempel
på kultur och kulturmiljöer i Storumans kommun: Storu-
mans musik- och teaterförening, studieförbund, byaför-
eningar, hembygdsföreningar, botaniska trädgården 
i Hemavan, kulturreservatet Aatoklibpie/Atoklimpen, 
Linnéparken i Gunnarn och hembygdsområdet i
Storuman. Storumans kommun är samisk förvaltnings-
kommun. Den samiska samordnaren ligger direkt 
under kommunstyrelsen.
Dialog: I Storuman hölls en politiker och tjänstepersons-
dialog. Vid dialogen lyftes bland annat frågor
gällande behovet av att synliggöra kulturens roll och
betydelse i kommunen, samisk kultur och samernas
rätt till sin egen kultur, samverkan och resurser, geogra-
fiska utmaningar samt kulturskolans betydelse.

Umeå kommun ansvarar kulturnämnden och kom-
munstyrelsen för kulturverksamheten. Kommunstyrel-
sen ansvarar bland annat för kommunens delägarskap 
i Norrlandsoperan AB, Västerbottens museum
AB, stödet till Gitarrmuseet och Bildmuseet som har
Umeå universitet som huvudman. Under kulturnämn-
den ingår allmän kulturverksamhet och biblioteksverk-
samhet. I allmän kulturverksamhet ingår kommunala
kulturskolan, kulturcentrum för barn och unga, kultur
i skolan, konstenheten och Kultur för seniorer samt ar-
rangemangsverksamheten i kulturhuset Väven. Umeå 
utsågs till kulturhuvudstad 2014 och är den kommun i
landet som satsar mest pengar på kultur per capita.
Umeå kommun är finsk och samisk förvaltningskom-
mun. Exempel på kultur och kulturmiljöer i Umeå kom-
mun: I Umeå finns ca 135 registrerade kulturföreningar, 
41 samlingslokalföreningar, festivaler som
Ubmejen Biejvieh (Samiska veckan), Littfest, Umeå
arabiska filmfestival, Umeå europeiska filmfestival,
Umeå Jazz-festival, Umefolk, Holmöns visfestival med
flera. Friluftsmuseet Gammlia, kulturhuset Väven med
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Folkets bio och Kvinnohistoriskt museum, Guitars the
museum, Umedalens skulpturpark, kulturmiljöerna på
Holmön och Norrbyskär.
Dialog: I Umeå hölls en politiker och tjänstepersonsdia-
log. Vid dialogen lyftes bland annat frågor gällande
regionalt konstresurscentrum, kulturskola, filmområdet, 
regionala spelplatser för fria teatergrupper, festivalstöd, 
minoritetsspråk, det samiska kulturhuset
Tráhppie samt bibliotekssamarbeten.

Vilhelmina kommun ansvarar kommunstyrelsen för
kulturverksamheten. I verksamheten ingår allmän 
kulturverksamhet, biblioteksverksamhet och museiverk-
samhet. Exempel på kultur och kulturmiljöer i Vilhelmina 
kommun: Studieförbunden, Riksteatern Vilhelmina, 
Lappmarkens släkt- & bygdeforskare, Bernhard
Nordh-sällskapet och Samevistet/sameföreningen,
Ricklundgården, Norgefarargården, Fatmomakke
kyrkstad och Folkets Hus. Som exempel på kulturar-
rangemang kan nämnas Nybyggarveckan, Vilhelmina-
biennalen och Midnight Light Festival. Vilhelmina
kommun är samisk förvaltnings kommun.
Dialog: I Vilhelmina hölls en öppen dialog. Vid dialogen
lyftes bland annat frågor gällande behovet av ända-
målsenliga lokaler, digitaliseringens utmaningar och
möjligheter, behovet av en lokal samordning, resursför-
delningen mellan kust och inland, geografiska och
demografiska utmaningar, behovet av ökade resurser
till kultur samt föreningsutveckling i relation till föryng-
ring och återväxt.

Vindelns kommun ansvarar kommunstyrelsen för kul-
turverksamheten. I verksamheten ingår Bibliotek, kultur 
och studieförbund. Exempel på kultur och kulturmiljöer 
i Vindelns kommun: Åmsele kultur och teaterförening, 
Sjungaregårdens kultur- och teaterförening,
Vindelådalens slöjdare, Vindelns konstklubb, Vindelns 
föreläsningsförening, GARV, Vindelns hembygds-fören-
ing, Hällnäs historia, Konst i kvarn, Vindelälven, och
Vindelns folkhögskola.
Dialog: I Vindeln hölls öppen dialog. Vid dialogen lyftes
bland annat frågor gällande vad begreppet kultur inne-
bär för Vindeln, föryngring och återväxt i relation till
bland annat föreningsutveckling, behovet av ändamål-
senliga lokaler, samverkan, ekonomi och resurser
samt samordnare.

Vännäs kommun ansvarar Barn- och utbildnings-
nämnden för kulturverksamheten. I verksamheten ingår 
kultur, bibliotek och kulturskola. Exempel på kultur och
kulturmiljöer i Vännäs kommun: Vännäs teater- och
musikförening, Vännäs konstförening, Slöjdarnas hus,
Motormuseet.
Dialog: I Vännäs hölls en politiker och tjänstepersonsdi-
alog och en öppen dialog. Vid dialogerna lyftes bland
annat frågor gällande barn och ungas rätt att ta del av
och skapa kultur, professionella kulturskapares möjlig-
heter att vara verksamma, behovet av ändamålsenliga
lokaler, föreningsutveckling i relation till föryngring
och återväxt, betydelsen av samverkan, brukandet av

kulturarvet samt Vindelälven som biosfärområde.

Åsele kommun ansvarar verksamheten Fritid, Turism
och Kultur för kulturverksamheten som ligger under
kommunstyrelsen. I verksamheten ingår allmän kultur, 
biblioteksverksamhet, museiverksamhet, kommunens 
konst, kulturskola och bidrag till föreningar och
studieförbund, ungdomsgård, Kulturhuset, bion samt
Turism, inflyttning och Fritidsanläggningar. Exempel
på kultur och kulturmiljöer i Åsele kommun: Åsele Mu-
sik- och Riksteaterförening, Åsele Folkdanslag, Åsele
dragspelsgille, Åsele vävstugeförening, Opera i berget,
Åsele e- sport förening, Lappmarkens släkt och bygde-
forskare, hembygdsområdet. Konstvägen 7 älvar, Saga-
vägen och Björnlandets nationalpark. Åsele kommun är 
samisk förvaltningskommun.
Dialog: I Åsele hölls en politiker och tjänsteperson dia-
log med inbjudna lokala föreningar. Vid dialogen lyftes 
bland annat frågor gällande barn och ungas möjlighe-
ter att skapa och ta del av kultur, behovet av ändamål-
senliga lokaler, samverkan mellan aktörer, behovet av 
ökade resurser till kultur, kultur som integrationsverktyg, 
digitaliseringens utmaningar och möjligheter, fören-
ingsutveckling i relation till föryngring och återväxt, geo-
grafiska och demografiska utmaningar, mottagar- och 
arrangörledets förutsättningar samt resursfördelningen 
mellan kust och inland.
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DIALOGER 2018-2019
SAMRÅDSDIALOGER
28 maj Urfolket samer
14 juni Folkbildningen
23 september Arrangörsföreningar
24 september Sverigefinnar
26 september Romer och Tornedalingar
3 oktober Professionella kulturskapare
7 december Ungdomsdistriktsorganisationer och kulturföreningar
13 december Uppföljande dialog urfolket samer

VERKSAMHETSDIALOGER
19 november Skellefteå museum AB
19 november Skellefteås museum AB och Konstfrämjandet Västerbotten
21 november Norrlandsoperan AB
21 november Västerbottens museum AB
22 november Västerbottensteatern AB
22 november Skogsmuseet i Lycksele AB
30 november Profilteatern
30 november Skuggteatern
3 december Företagsarkivet i Westerbotten
3 december Folkrörelsearkivet Västerbotten
4 december Riksteatern Västerbotten
4 december Västerbottens läns hemslöjdsförening
5 december Ögonblicksteatern
10 december Kultur i Vården

KOMMUNDIALOGER
16 januari Malå kommun
17 januari Norsjö kommun
31 januari Vännäs kommun
1 februari Nordmalings kommun
12 februari Bjurholms kommun
14 februari Åsele kommun
18 februari Lycksele kommun
19 februari Dorotea kommun
20 februari Vilhelmina kommun
26 februari Sorsele kommun
27 februari Storumans kommun
28 februari Skellefteå kommun
12 mars Robertsfors kommun
14 mars Umeå kommun
18 mars Vindelns kommun
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